SKOLEBESTYRELSESMØDE
Onsdag
14. november 2018
Kl. 17:00 – 19:30
1
2

3.

Store Mødelokale, Farsø Skole
AFBUD: Maria,
FRAVÆRENDE: elevrådet.

Opgaver fra sidste møde
Godkendelses af dagsorden 2 min
Kort nyt: (15 min).
a) Formanden
b) Skoleledelsen
c) SFO
d) Elevrådet
e) Trivselsambassadører
f) Andet

Forslag til rev. Mobilpolitik v. Berit og
Niels Peter (20 min)

a) intet nyt
b) Tværsuge på mellemtrin – ”Job og erhverv”.
Kulturuge i uge 10 – for hele kommunen.
Indskolingen – skolefest med ballet. Vi er blevet
partnerskabsskole med det kongelige teater.
Åbent hus dage til kommende skolestarter slut november
og begyndelsen af december.
Vi har ikke hørt fra udvalget om vi får de penge vi
mangler pga. de mange børn vi har fået fra Strandby.
Taget går planmæssigt. Forventet færdig i slut
december.
c) Planlægningen af posthuet glæder personalet sig til.
Projekteringen går i gang i løbet af 2019.
d) Skolens maskot har fået et navn Coco
Elevrådet har været i aktivitet omkring ”Den røde tråd” og
kommet med ideer til det.
f) Vi har fået de 1,4 mill. ind på vores konto.
Der er ”mod til glæde dag” fredag den 23/11 – en del af
MOT projektet.
Ønske om et bordtennisbord på skolen – til elevrådet. Evt
mini bordtennisborde og eleverne selv har bat og bolde
med.
Der er et ønske om, at vores principper får en
ensartethed.
Politikker og principper skal være synlige og lette at finde
på skoleporten.
Der skal ryddes op i politikker, principper og ordensregler
så der er skabt et system når Aula skal indfases.
I ”Princip for mobilfri skole”
Der kan komme en overskrift på 1. kasse. Mål/formål.
Bør der tilføjes noget om forventninger til forældrene – at
de skal bakke op omkring den mobil frie skole.
Dot 2: Hvis lærer …. Inddrages skolens ledelse i
løsningen af problemet.
Der skal ikke stå ”løjet”!
Berit og Niels tilretter princippet og det godkendes på
næste møde.

4.

Principper fremadrettet. Hvordan skal der
arbejdes med dem? Hvilket skal vælges?
Tema møde i januar om princip. (30 min)

1. Undervisnings organisering v. John
2. fællesarrangementer
3. SFO

Kommende møder: 2018: Tirsdag den 11/12;
2019: Onsdag den 23/1; Tirsdag den 12/2; Onsdag den 20/3; Tirsdag den 30/4;Tirsdag den 28/5; Onsdag den 12/6.

Side 1

5.

IT netværksproblematikken (15 min)

6.

Hvordan får vi engageret forældrerådene
til trivselsambassadørernes
arrangementer? (20 min)

4. Samarbejdes med lokalsamarbejdet
Ledelsen finder love og paragraffer til de enkelte
principper til næste møde og revidere ordensregler.
Rebild kommune er Crombooks rigtig godt. Udfordringen
er CD-ord, som ikke kan kører. Vores ordblinde elever
bliver lært op i at bruge det nye system, når de er på
Ordpilot kursus.
Ledelsen laver en undersøgelse om hvordan personalet
oplever at nettet virker . (Se bilag)
I styrelsesvedtægten er skolebestyrelsen forpligtet på at
holde to arrangementer om året.
Et møde mellem det nyvalgte klasseforældreråd og
klassens lærer.
Punktet tages op igen på næste møde.

7.

Eventuelt (10 min)

8.

Info fra skolebestyrelsen til
forældrene. (5 min)

9.

Punkter til næste møde
(5 min)

Ønsker til dagsordenen. Tidsfastsættelse med kl. slet.
Hvem har de forskellige punkter.
1. It – Cromebooks fra 2020
2. Opdateringer og synliggøre principper
3.
 Mobilpolitikken - Berit og Niels tilretter og sætter
det i skabelon.
 Ordensregler - revideres
 Nuværende principper:
 Klassedannelse – Jes og Poul revidere det og
sender til Niels Peter, som sætter i skabelonen.
 Fordeling af de 4 principper vi skal arbejde med i
januar.

Punktet om hvordan vi får forældrerådene i tale i fht
trivselsforældrene. Hvordan får skolebestyrelsen kontakt
til forældrerådene og hvordan bruger vi
klasseforældrerådene.
Opfølgning af It undersøgelsen
Trafik omkring skolen - generel

-

Vi starter med spisning
Afbud fra Svend Åge til næste møde

Kommende møder: 2018: Tirsdag den 11/12;
2019: Onsdag den 23/1; Tirsdag den 12/2; Onsdag den 20/3; Tirsdag den 30/4;Tirsdag den 28/5; Onsdag den 12/6.
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