SKOLEBESTYRELSESMØDE
Tirsdag
16. august 2022
Kl. 17-20
1

AFBUD: Elevrådet, Kirsten, Louise, Kristian.
FRAVÆRENDE:

Opfølgning fra sidste møde
Konstituering af bestyrelsen (17.20-17.35)

•
Formand: Jes Tollestrup Dalsgaard.
Næstformand: Niels Peter Jørgensen.
1. suppleant Elisabeth Ellen Thomsen
2. suppleant. Louise Marie Høgh
3. suppleant, Kirsten Zeidler Holm Andresen
Karina Rønaa går ind i bestyrelsen
a) Der har været spørgetime vedr. budget
b) Opstarten har været god. Dejlig opstart for 0. årgang.
Der er kommet ny multibane. Vi mangler det sidste, for at få
byggetilladelse til de øvrige legeredskaber.
Der fjernes noget hæk ved A-klasserne.
Der er besluttet decentralisering af rengøringen på
skoleområdet fra 1.1.2023.
Mange nye teams, der skal finde sig selv og lærer at kende
eleverne.
Der kommer fortsat mange nye østeuropæer i
modtagerklassen.
c) Bakkegården skal genhuses i Kometen, formentligt fra uge
36, hvis licitationen går igennem.
d) Der skal laves valg til elevrådet i den kommende uge.
e)

2.

Kort nyt: (17.35-17.55)
a) Formanden
b) Skoleledelsen
c) SFO
d) Elevrådet
e) Andet.

3

Høringssvar til budget 2023 – se
medsendt materiale (17.55-18.55)

Se bilag.

4.

Arbejdsdag den 16/9. Vi bliver nødt til at
finde en ny dato, da Borgmesteren har
inviteret personale til fest bl.a. den 16/9.

Der var enighed om, at vi skubber arbejdsdagen til foråret, og
laver en dialogkaffe den 24/1 23 kl. 16-18.
Planlægning af arbejdsdagen, tages op senere.

Hvad skal laves? 18.55-19.10

5.
6.

7.
8.

Kulturen på skolen på flere fronter 19.1019.30
Principper fra 2026 planen.
Fraværs princip og forældresamarbejdes
princip
SMTTE på trivsel og forældresamarbejde
– ledelsen
Eventuelt (19.35-19.45)

Vi havde en debat omkring kulturen på skolen.
-

Udsættes til næste møde

-

Udsættes til næste møde.

•

Der er kursus for nye skolebestyrelse den 28/9 kl. 1921 lokation meldes ud senere.
Idræt på 5. årgang.
Louise overdrager opgaven med at skive ud til
forældrene om skolebestyrelsesmøder til Sara.
Ferieplanen 23/24 blev godkendt

•
•
•
Kommende møder:
2022: 27/9; 8/11; 13/12
2023: 24/1; 14/3; 25/4; 6/6
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9.

Info fra skolebestyrelsen til forældre.
(19.45-19.55)

10.

Punkter til næste møde

11.

Oplæsning af referat.
19.55-20.00

•
•
•
•

Konstituering
Høringssvar
Kultur
Planlægning af arbejdsdag – vi finder dato efter jul,
opgaver, planlægning mm i samarbejde med Rudi.

Vi begynder med spisning

Kommende møder:
2022: 27/9; 8/11; 13/12
2023: 24/1; 14/3; 25/4; 6/6
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