Dagsorden og referat
Mødedeltagere:
Hans Jørgen Hanghøj Dam
Karina Møller Sommer
Peter Bogh Lindgaard
Lise Bach-Sørensen
Marie Louise Frost Frederiksen
Claus Bisgaard
Eskild Josua Aae Jepsen
Susie Søndergaard
Kåre Printz Ringbæk
Birgitte Davidsen
Anne Rafn

Punkt
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra/meddelelser:
Formanden
Ledelsen
Medarbejdere
Elevrådet

Dato: 6.9.18

Tid: kl. 19-21

Sted: Mødelokalet

Referent: Anne Rafn
Mødeleder: Hans Jørgen Hanghøj Dam
Afbud:
Hans Jørgen Hanghøj Dam
Peter Bogh Lindgaard
Susie Søndergaard
Fraværende:

Hvad skal vi udrette?
Orientering

Beslutninger/bemærkninger
Godkendt
Emneuge i uge 39 er en fælles emneuge for hele skolen, hvor
elever fra alle klassetrin er blandet. Eleverne er delt ud fra
elevernes egne ønsker. Personalet har været sammen med deres
eget hold i et modul, hvor elevernes ideer blev bragt i spil.
Der er en del støj i A-huset pga. udskiftning af tag.
Der har i dag været afholdt kursus i Ultrabit her på skolen.
Elevrådet konstituerer sig i slut september eller start oktober.
Inden eleverne har valgt repræsentanter i klasserne er de blevet
introduceret for betydningen af at være med i elevrådet.
6. klasserne skal på madlejr på Fyn i næste uge. Madlejr er
sponseret af Arla Fonden. I morgen fredag tager begge klasser til
Food festival i Århus.
Der har været afholdt møde for nye medlemmer af
skolebestyrelserne i kommunen. Temaet for aftenen var
introduktion til bestyrelsesarbejdet. Der var fælles oplæg og
workshops om bl.a. forældreforening, årshjul og samarbejde med
elevrådet.

Budget

Høringssvar

Skoleråd
Byrådet har besluttet at nedsætte et
skoleråd
Åbent hus

Valg af repræsentant

Forældretilfredshedsundersøgelse
I efteråret kommer der en stor
undersøgelse med mulighed for tilføjelse
af spørgsmål omkring egen skole
Årshjul
Evt.
Punkter til næste møder
Oplæsning af referat

Datoer for arrangementer ønskes ud i god tid, så det er muligt at
planlægge derefter.
Birgitte og Kåre har været til budgetorientering. Skolens MEDudvalg har lavet en udtalelse i form af et høringssvar.
En reduktion i personale vil påvirke kvaliteten af undervisningen,
da det vil betyde en reduktion i bl.a. to-lærertimer og tid til andre
opgaver i forbindelse med undervisning.
Skolebestyrelsen vil gerne være medunderskrivere på
høringssvaret.
Hans Jørgen er valgt som Munkholmskolens repræsentant.
Lise er valgt som suppleant.

Afklare hvem der står for kaffeboden,
og hvad der skal ske til åbent hus.
Finde de områder/emner vi kunne
tænke os at spørge forældrene på
Munkholmskolen om.

Uglerne – tidligere lærere- vil gerne stå for en kaffebod.

Hvilke punkter vil vi det kommende år
have fokus/opmærksomhed omkring?

Ideer til punkter i årshjulet blevet drøftet.

Godkende referat

Tilvalg – fravalg
Privatskole
Åbne spørgsmål

Principper – hvilke har vi? Hvilke mangler vi?
Godkendt

