Dagsorden
Mødedeltagere:
Astrid Leick Siegumfeldt
Carsten Tønnes
Hans Jørgen Hanghøj Dam
Helle Fraes Dittmann
Janne Frausing Østergaard
Karina Møller Sommer
Peter Bogh Lindgaard
Birgitte Davidsen
Anne Rafn
Elisabeth Dahl
Julie Klitte
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Punkt
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra/meddelelser:
Formanden
Ledelsen
Medarbejdere
Elevrådet

Dato: 14.12.2017

Tid: 17.00 – 19.30

Sted: Mødelokalet

Referent: Anne Rafn
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam
Afbud:
Peter Bogh Lindgaard
Hans Jørgen Hanghøj Dam
Janne Frausing Østergaard
Fraværende:

Hvad skal vi udrette?
Orientering

Beslutninger/bemærkninger
Godkendt
Kælderen i både A-huset og B-huset er blevet tømt. Det viser sig, at
der er fugt i kælderen i B-huset. Ejendomsservice er i gang med at
udbedre skaderne.
Vi har ansat Helen i Sofies barselsvikariat. Helen har tidligere været
ansat i et vikariat på Bjerregrav Skole.
Til foråret skal vi være med i et projekt med Naturvidenskabernes
hus og en lokal virksomhed.
3. klasserne har gået lucia.
4. klasserne skal til julekoncert på Værket i næste uge.
8. klasserne har sunget til SES´ julefrokost i dag.
8. klasserne har kvalificeret sig til DM i Skills
5. klasserne har flere fredage haft besøg af elever fra HTX. De har
undervist vores elever i kodning.
I december og januar er der fire lærerstuderende på skolen. De
vejledes af Jack og Elisabeth. De er i praktik i faget matematik.
Fire elever fra 6. klasse er AppWriter-agenter. De tager rundt i
klasserne og hjælper/underviser.
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Styrelsesvedtægter

4

Årshjul
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Bevægelse i undervisningen

6

Ferie for personale

7

Tidspunkter for skole-hjemsamtaler

Mulighed for høringssvar

Debat om ændringerne i børnenes
skemaer til dette skoleår
Orientering om omfang og gældende
regler

Evt.
Oplæsning af referat

Godkende referat

Skolebestyrelsen er enige i MED-udvalgets høringssvar.
Vedtægterne er tilpasset den nye virkelig.
Årshjulet er tænkt som en sikring af, at vi på møderne kommer
omkring alle emner.
Det er tænkt som en huskeliste/tjekliste, hvor der kan komme
mere til.
Det er vigtigt, vi får fulgt op på de principper, vi laver.
Udsættes til næste møde.
Lærerne har med lov 409 fået mulighed for at afholde 6. ferieuge.
Mange benytter sig af muligheden.
Opfordring til at lærerne informerer forældrene ved kendt fravær.
Sygefraværet på skolen er lavt (2,8%)
Lærernes arbejdstid skal fortrinsvist placeres mellem kl. 7-17.
Forslag om at advisere forældre om, hvornår tilmeldingen åbner.
Der udsendes en reminder til forældre om, at elevplanen findes i
MinUddannelse. Elevplanen er dynamisk.
Valgfag: fagene varierer fra år til år.
Referat godkendt

