SKOLEBESTYRELSESMØDE
tirsdag
21.august 2018
Kl. 17:00 – 19:30

Store Mødelokale, Farsø Skole
AFBUD: Anders M,
FRAVÆRENDE: Barbara

Godkendelses af dagsorden
1
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Bestyrelsens opgaver
Præsentation
Årshjul
Forventningsafstemning









John kom med et oplæg om bestyrelsens
opgaver, hierarki, styrelsesvedtægt,
samarbejdet mellem skolebestyrelsen og
skoleledelsen, godkendelse af skolens
budget, møderne, tavshedspligt, referater
mm.
Referater ligger på intra. Der blev
gennemgået hvor man finder ting vedr.
skolebestyrelsen.
Man ”svar til alle”, når man skriver i
beskedsystemet.
Forældrehenvendelser: Der skal være en der
er ansvarlig for at svarer på, at man har set
beskeden, og at der vil blive handlet på det.
Som udgangspunkt er det formanden, som
har mulighed for at uddelegere denne
opgave.
Forventning om, at der bliver sat mere fut i
tingene, så der bliver arbejdet mere med
principper mm.
Formand: Poul Henrik Brøndgaard Nielsen
Næstformand: Jes Tollestrup Dalsgaard.
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Konstituering

4.

Høringssvar til budget 2019






5.

Henvendelse fra en forælder.



6.

Hvem deltager i forældremøder?
27/8 7. kl i Uhrehøj
28/8 0. kl fra 19-21
25/9 4. kl fra 17-19

Niels Peter
Poul
Poul

7.

GDPR – den nye persondatalov.

Udsættes til næste møde

8.

Eventuelt




Se bilag.
Vi har svaret forældrene.

Der er bestyrelseskursus den 6/9 kl. 18.30-21
i ”Fjorden” på Aalestrup Rådhus. Tilmelding til
John senest den 31/8 kl. 11.
9/10 Dialogmøde kl. 19-21 i ”Fjorden” på
Aalestrup Rådhus – for formand og

Kommende møder: Tirsdag den 18.9; Tirsdag den 23/10; Onsdag den 14/11; Tirsdag den 11/12; Onsdag den 23/1 2019;
Tirsdag den 12/2; Onsdag den 20/3; Tirsdag den 30/4;Tirsdag den 28/5:Onsdag den 12/6.

9.

Info fra skolebestyrelsen til
forældrene.

10.

Kommende møder datoer.

11.

Punkter til næste møde

næstformand, samt skoleleder og SFO leder.
 Trivselsambassadørerne har planlagt 3
arrangementer.
 Den 3/10 er der foredrag med Søren Astrup,
som er et arrangement i samarbejde med
Brugsen og Farsø gymnastikforening
 9/10 og 28/2 er der møder med
klasseforældrerådene, hvor skolebestyrelsen
gerne må være repræsenteret.
1. Konstitueringen formand og næstformand.
2. Høringssvar til budget 2019
3. Dette var et opstarts møde for den nye bestyrelse
med megen praktisk information om
skolebestyrelsens opgaver.
Møder – lige uger – veksle mellem tirsdag og onsdag kl.
17-19.30.
 Tirsdag den 18/9
 Tirsdag den 23/10 – ved godt det er ulige
uge, men trivsels amba. Har arrangement
den 3/10 og 9/10. Ferie uge 42.
 Onsdag den 14/11
 Tirsdag den 11/12
 Onsdag den 23/1 2019
 Tirsdag den 12/2 – ulige uge pga. vinterferie
uge 8
 Onsdag den 20/3
 Tirsdag den 30/4
 Tirsdag den 28/5
 Onsdag den 12/6
Høringssvar til ferieplanen – inden 1.10
Henvendelse vedr. legepladsen
Hvor finder man referater på hjemmesiden – og hvor
finder vi skolebestyrelses arbejde
Bonus 1.4 mil – hvad skal pengene bruges til?
Læsetid – studie tid – hvad er vores erfaringer.
It – status
GDPR – den nye persondatalov.
Hej Alle.
Jeg synes at det er fint, både med refferat og svar på mail.
I forhold til dagsorden, fremadrettet kunne jeg godt tænke mig at
der var afsat forventet tidsforbrug til hvert punkt, og at vi starter
med at gennemgå opgaver fra sidste møde. Desuden synes jeg ogsa
at det ville være rart at kunne se, hvem er ansvarlig for eventuelle
punkter og hvem der fremlægger.
Mvh. Jes

Kommende møder: Tirsdag den 18.9; Tirsdag den 23/10; Onsdag den 14/11; Tirsdag den 11/12; Onsdag den 23/1 2019;
Tirsdag den 12/2; Onsdag den 20/3; Tirsdag den 30/4;Tirsdag den 28/5:Onsdag den 12/6.

Vi starter med spisning

Kommende møder: Tirsdag den 18.9; Tirsdag den 23/10; Onsdag den 14/11; Tirsdag den 11/12; Onsdag den 23/1 2019;
Tirsdag den 12/2; Onsdag den 20/3; Tirsdag den 30/4;Tirsdag den 28/5:Onsdag den 12/6.

