SKOLEBESTYRELSESMØDE
Tirsdag
21. september 2021
Kl. 17-20
1
2.

AFBUD: Anne-Mette, Irene,
FRAVÆRENDE: Louise, Kristian

Opfølgning fra sidste møde
Godkendelse af dagsorden (17.20-17.22)
Kort nyt: (17.22-17.40)
a) Formanden
b) Skoleledelsen
c) SFO
d) Elevrådet
e) Andet.



a) Landsmøde for skole og forældre i november. Tema ”tilbage
til fremtidens skolehverdag” fredag den 19-20/11 Nyborg
Strand. Er der stemning for at vi deltager? Tilbagemelding til
John senest den 1.10.2021
Forældrehenvendelser.
b) Der er meget travlt på kontoret. Vi få hjælp fra forvaltningen
to halve dage om ugen.
Der er ansat en ny viceleder pr 1.11.2021. Morten Thygesen
Der er stillingsopslag på en ny serviceleder.
Der har været afholdt forældremøde for kommende forældre.
c)
d) Ønske om at få ordnet basketball banen.
Der er mange elever der gerne vil have deres telefon, bl.a.
ordblinde elever til at tage billeder af noter, samt noget socialt i
frikvarterene. Der mangler et skab i 9p.
Ordblinde elever har samme behov for samme mængde noter
– og kan ikke nå at skrive dem – her tager de billeder.
Ønske om at gå ned i byen i det store frikvarter – ikke for at
købe ting, men også for at gå en tur, komme lidt væk fra
skolen.
e)

3.

Høringssvar 2026 planen
(17.50-18.20)

Godt der er fælleskommunalt projekter. Der er mange gode
ting i planen. Vi glæder os til at skal i gang med planen. Det er
vigtigt at det er målbart, så de enkelte skoler kan fejre deres
succeser. Vi skal være opmærksom på hvordan vi måler – at
det er i forhold til den progression der er på skolen og ikke i
forhold til landsplan.
Ledelsen udarbejder udkast og sender rundt til godkendelse,
inden det sendes til forvaltningen.

4.

Trivselspolitik/antimobbepolitik
procesplan: (18.20-19.05)
 Pu den 26/8
Teams den 1/9
Skolebestyrelse den 21/9
Pæd onsdag den 6/10.
Godkendelse i skolebestyrelsen den
2/11
Skolebestyrelsen forpligtigelse til at lave
2 møder/arrangementer. (19.05-19.30)
Hvordan kan vi engagere forældre til at gå i
forældrerådet?

Skolebestyrelsen godkendte det fremlagte og processen.
Den endelige godkendelse bliver taget efter processen med
personalet den 6.10.2021

5.

Jonas Ravn og digitale medier – april sammen med
opstillingsmøde.
En dialog kaffe i efteråret.

Kommende møder:
2021: 2/11; 14/12;
2022: 24/1; 8/3;19/4; 31/5

Side 1

6.

Dialog kaffe. Møde for forældre råd.
Arbejdseftermiddag
Økonomi (19.30-19.40)

7.

Eventuelt (19.40-19.50)

8.

Info fra skolebestyrelsen til forældre.
(19.40-19.45)

9.

Punkter til næste møde
19.45-19.50

10.

Oplæsning af referat.
19.50-20.00

Vi lander lige omkring 0, som det ser ud i dag.
Hvordan er det med Snus? Ledelsen undersøger til næste
gang.
 Forslag fra eleverne– gå i byen og brug af mobiler til
undervisningsbrug.
 1. gennemgang af antimobbestrategi og trivsel på
Farsø skole.
 Økonomi
 Konvertering af UU til to-voksen ordning.
 Fodboldbanerne som er bestilt – hvor langt er vi – de
200.000 kr. proces i personalet. Elevrådet kommer
med i udvalget. Udvalget mødes kl. 16 til næste
møde.
 Brug af mobilerne i undervisningen – bl.a. i fht de
ordblinde og det sociale, i udskolingen.
 Ønske om at må gå i byen i overbygningen
 Godkendelse af antimobbesrategi og trivselspolitikken


Vi begynder med at spise sammen.

Kommende møder:
2021: 2/11; 14/12;
2022: 24/1; 8/3;19/4; 31/5

Side 2

