SKOLEBESTYRELSESMØDE
Tirsdag
11. december 2018
Kl. 17:00 – 19:30
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Store Mødelokale, Farsø Skole
AFBUD: Svend Aage, Maria, Anine,
FRAVÆRENDE:

Opgaver fra sidste møde
Godkendelses af dagsorden
(17.15-17.17)
Kort nyt: (17.17-17.32)
a) Formanden
b) Skoleledelsen
c) SFO
d) Elevrådet
e) Trivselsambassadører
f) Andet.

ja
a)
b) Der har været et ekstra forældremøde i 2A. John, Poul
og Dorthe deltog. Vi har fået 12 asyl elever.
c) Der har været skoleindskrivning – og vi forventer 3840 nye elever.
Der arbejdes med læreplaner for Mini SFO.
d) Kan man lave en prøveperiode hvor overbygningen får
lov til at gå i byen.
Barsket kurve kunne laves ud af kæder i stedet for stof,
da de let går i stykker. Der skal undersøges sikkerhed
omkring at få kæder, da der kan komme til at sidde en
finger fast i det.
Brug af kort i boden.
Et bord ud for 7. klasse, så de kan lave gruppearbejde.
Eleverne får medindflydelse til motionsdagen/TRI dagen,
så der er flere valgmuligheder.
Kan der laves pigetoiletter og drengetoiletter?
Fredagsklub – aktiviteter med andre skoler.
e) intet nyt
f)

Godkendelse af mobilpolitik v. Berit og
Niels Peter (17.32-17.47)
Godkendelse af princip for
klassedannelse v. Poul og Jes
(17.47-18.00)

Det blev godkendt.

Arbejdsgrupper til arbejdet med
principper til mødet i januar.
1. Undervisningens organisering v. John
2. Fællesarrangementer v. Karen
3. SFO v. Dorthe
4. Samarbejde med lokalsamfundet v.
Anders
(18.00-18.15)
Revidering af ordensregler v. John
(18.15-18.30)

1. Niels Peter, Louice
2. Poul, Trine, Bahati,
3. Berit, Svend Aage
4. Jes, Maria,

Hvordan lever skolebestyrelsen op til
forpligtigelsen om, at holde to
forældrearrangementer om året? Er det
nok at uddelegere det til

Der er rettelser – og det skal godkendes på næste møde.

Anne Mette – er løsgænger.
Der forventes at der er læst baggrundsstof. Selve
princippet udarbejdes på mødet.
De er tilrettede og godkendt. De skal stå på skolens
brevpapir og underskrives ”skolebestyrelsen”.
Der var en drøftelse om eleverne i overbygningen kan få
lov til at gå i byen i pauserne. Der er ikke opbakning til at
eleverne må gå i byen. Vi ønsker at få konkrete tiltag fra
elevrådet, hvad der kan gøres på skolen, så det er
attraktiv at være her i frikvarterene.
Lægge to arrangementer ind i årshjulet. Opstillingsmøde
udgør det for det ene møde hver andet år.
30/1 er der møder med de andre skolebestyrelses
formænd og næstformænd i VHK, her vil vi prøve at
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8.

trivselsambassadørerne? Hvordan
inddrager vi klasseforældrerådene?
(18.30-18.50) v.
Opfølgning på IT undersøgelse v. John
(18.50-19.05)

9.

Eventuelt (19.05-19.15)

10.

Info fra skolebestyrelsen til
forældrene. (19.15-19.20

11.

Punkter til næste møde
(19.20-19.25)

undersøge hvad andre gør.

Se bilag om undersøgelse vedr. netværk dec. 2018.
Der er nogle problemer med CD ord pt, det skal ordnes,
så det kommer til at virke.
Vi kan konkludere at det er it er forbedret på nogle
punkter og der fortsat er plads til forbedringer.
CD ord og Nota er nævnt mange gange, i den
undersøgelse der er. Dette udfordrer vores ordblinde
elever.
John sender bilaget til It afdelingen.
Det er påfaldende at nettet virker, når det kables!


Skal M-afdelingen og A-klasserne deltage i
elevrådet?
 Hvis man har behov for at være på skolen efter
skoletid, kan det aftales med ledelsen at man kan
få lov til at blive, hvis man fx skal i hallen. Det skal
måske tilføjes vores ordensregler.
 Der er mange mørke elever om morgenen. JA
kontakter politiet. AM laver et opslag på intra
igen. Der laves opslag i SFO.
 Kostpolitik – hvordan man spiser i skolen. Fokus
på rammerne for hvordan man spiser i skolen,
hvor lang tid man har til at spise. Incl fokus på
den gode madpakke.
 En god oplevelse med koncert i kulturskolen.
 En god ballet til skolefesten.
 Kulturugen – husk at melde ud til forældrene når
der er noget konkret.
1. Princip om mobilpolitik
2. Opdateret ordensregler
3. Kultur uge, uge 10 – mere information senerer.
Trafik omkring skolen. Svend Aage
Opfølgning på forældrearrangementer – hvad kan vi gøre
for at styrke forældrearrangementer?
Spisepauser og madpolitik – fx energidrik, sodavand.

-

Vi starter med spisning
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