SKOLEBESTYRELSESMØDE
Onsdag
11. september
Kl. 17.45 – 20.00
1.
2.

Store Mødelokale, Farsø Skole
AFBUD: Dorthe
FRAVÆRENDE:

Opgaver fra sidste møde
Godkendelses af dagsorden
(18.00-18.02)
Kort nyt: (18.02-18.17)
a) Formanden
b) Skoleledelsen
c) SFO
d) Elevrådet
e) Trivselsambassadører
f) Andet.

3.

Høringssvar på ferieplan 2019-2020
(18.17-18.18.30)

4.

Opfølgningen af 9. klasse –
kommunikation (18.30-18.40)

5

Opfølgning på 7. klasse – forældremøder
(18.40-18.50)

6.

Godkendelse af princip om
forældresamarbejde og kommunikation v.
Berit og Niels Peter
(18.50-19.00).
Trivselsambassadørernes formål – proces
blandt personalet og besluttes af
skolebestyrelsen
(19.00-19.15)
Tiltag der er gjort i forbindelse med
”fagligt løft”. v. John
(19.15-19.45)
Eventuelt (19.45-19.50)

7.

8.
9.

a) Poul til to fm møder god oplevelse. Niels P og Sarah også til
fm møder med gode oplevelser
b) JA opfordrer til at følge med på Facebook. Daglige
opdateringer. JA er administrator. Forældremøder i gang.
Personalet har været på internat med fokus på relationer og
skole-hjemsamarbejde. Fælles personalemøder også om
forældresamarbejde. Godt at elevrådet er kommet i gang.
c) Der har været byggemøder. Orientering på næste møde.
d) Simon og Frede er henholdsvis formand og næstformand.
e) Louise har informeret om at hun er skb’s kontaktperson til
trivselsambassadørerne
f)intet
Ferieplanen godkendes.
Der har været afholdt et ekstra forældremøde indkaldt af JA. Et
punkt på dagsordenen. Der blev udtrykt tillid til skolen og
enighed om at se fremad. Det blev lovet at de endelige
klassedannelser skulle findes indenfor tre måneder efter
mødet.
Baggrunden for at dette punkt er på er at lærerteamet i 7. årg.
Har haft ønske om at lave klassedelingen anderledes end
tidligere og som beskrevet i princippet. God forældreopbakning
til forsøget. Stor tryghed fra forældreside. Lærerteamet
kommer på november mødet i skb og fortæller om processen
og evalueringen. Forventer at der afholdt forældremøde forud.
Princippet blev tilrettet og godkendt.

Trivselsambassadørerne arbejder med klasseforældrerådene
Louise indkalder trivselsambassadørerne til møde og drøfter
med dem inden næste skb møde
Punktet udsættes til næste møde.

Trafik: Teknisk forvaltning siger at der ikke råd til stelerne men
skilte kommer op.
Svar fra forvaltningen kommer med referatet ud
Karen Svendsen fra teknisk forvaltningen inviteres til næste
møde.
Svend Aage Poul og JA danner et trafikudvalg.
Henvendelse fra forældre om at børn sidder længe fra de har
fri og til bussen går. Problem opstået pga kortere skoledag.

Kommende møder:
2019: onsdag 23/10; onsdag 27/11.
2020: tirsdag 14/1; onsdag 26/2; tirsdag 31/3; onsdag 13/5; tirsdag 16/6.

Side 1

JA har håndteret sagen.
Situation i 4. årgang blev drøftet.

10.

Info fra skolebestyrelsen til forældre.
(19.50-19.55)

11.

Punkter til næste møde den 23/10

Afholdt samtaler
Princip
Trafik





12.

Oplæsning af referat. (19.55-20.00)

Tegninger for SFO og budget for ombygning af
posthuset.
Trafik
Faglig løft
Opfølgning på 4. årgang

Referat oplæst

Vi starter med spisning

Kommende møder:
2019: onsdag 23/10; onsdag 27/11.
2020: tirsdag 14/1; onsdag 26/2; tirsdag 31/3; onsdag 13/5; tirsdag 16/6.

Side 2

