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Referat
Bestyrelsesmøde
24. januar 2012, Brøndumvej 50

Fraværende:
Nr.
Indhold
2012- Godkendelse af referat
1
2012- SFO 2
2

Referat
Referatet fra december er godkendt
Forvaltningschef Elsemarie Lauvring
orienterede om dette.
SFO2 er et nyt tilbud i Vesthimmerlands
Kommune, som egentlig er en juniorklub, bare
med den ændring at det er under SFO regi,
den foranstaltes, hvilket gør at den indgår
under folkeskoloven.
Tilbuddet skal være lokalt forankret, dvs.
tilbuddet skal give mening for den lokale skole
f.eks. i samarbejde med de lokale foreninger.
Tilbuddet vil kunne være for 4. – 6. klasse
og være åben lige efter skole samt være åben i
de 40 skoleuger.
Minimumstallet er 10 børn for at SFO2 bliver
etableret.
Behovet vil være tænkt på en 2 -3 dage, men
kan udvides.
Opbygning kunne være som nedenstående
eksempel:
1 dag = 100 kroner
2 dage = 200 kroner
3 dage = 300 kroner
Søskenderabat er tiltænkt.
Skolebestyrelsen tænker at en behovsanalyse
er nødvendig.
Politisk behandling i maj og en uge inden maj
skal skolen give tilkendegivelse om hvordan og
hvad vi tænker.
SFO laver en behovsanalyse til
skolebestyrelsen
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2012- Orientering fra
3
Skolebestyrelsesformand
Ikke noget til referat
Skoleledelsen

Orientering om rengøringsenheden
Orientering om møde med ungdomsskolen
Orientering om tavshedspligt
Skoleleder er blevet inviteret til Børne og
skoleudvalgs møde for at fortælle om vores
projekt ”Ledelse af børns udvikling og læring”.
Testplan for dansk og matematik er vedtaget
på skolen.
Legeplads på Vilstedvej er i gang med at blive
gjort færdig.
SFO:
Er i gang med et skraldeprojekt
Projekt for drenge gruppe er endt med en
etablering af video.

Personale

Tværsdag: faglig læsning på mellemtrinnet
Mellemtrinnet har seksualundervisning i uge 6.
Kobling mellem to årgange er også ved at blive
afprøvet med stor succes.

Elevråd

Ny formand og næstformand er valgt.
Ungemiljøet er så småt startet op.

Den fælles skolebestyrelse
2012- Fandango 4

2012- Skolebestyrelsesvalg
5

2012- Budget
6

Intet
Hanne V. P. gav en orientering om brugen af
det nye dansksystem – Fandango.
Fandango er et system som har udgangspunkt
i opøvelse af læsestrategier f.eks. skimme
læsning eller fordybende læsning.
Andre fordele:
Nutidige forfattere
Dækker fælles mål, som integrering af it eller
andet.
Dansk lærerne har i nær fremtid møde, hvor de
vil drøfte hvordan forældrene klædes bedre på
til at hjælpe deres elever bedre.
Rene, Anders, Tina og Jan er på valg
Erik laver udspil til indbydelse, samt forslag til
folder til bestyrelsen, som bestyrelsen giver
kort feedback på.
Budgettet er godkendt.
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2012- Elevtal jf. kommune oversigt
Bestyrelsen blev orienteret om elevtallene. Vi
7
vil følge udviklingen tæt.
2012- Ture ud af huset
8

2012- Trivselspolitik
9
2012- Evt.
10

Dorthe gav et oplæg.
Skolen vil arbejde for et mål om at klasserne
kom på en tur både i indskoling, mellemtrin og
udskoling.
Der arbejdes videre.
Udsættes
Skole og forældre abonnement, skal
bestyrelsen beholde dette?
Magasinet og abonnement afmeldes.
Inspiration om temaer i folkeskolen kan findes
på hjemmesiderne:
www.skolemagasin.dk
www.skole-foraeldre.dk
www.fokeskolen.dk
www.skolelederne.org
www.uvm.dk

Næste møde: alkohol til skolearrangementer,
samt skolefoto.
Referent Erik Pedersen

