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Dagsorden
Bestyrelsesmøde
29. februar 2012, kl. 19.00 – 21.00, Brøndumvej 50
Fraværende: Jan Storgaard
Nr.
20121
20122

Indhold
Godkendelse af referat
Orientering fra
Skolebestyrelsesformand

Referat
Referatet er godkendt
Formanden har samtalt med Bakkeskolehallen
om navneændring, så hallen står mere samlet
med skolen, ligesom Multihallen.
Bakkeskolehallen tager dette punkt op på
deres bestyrelsesmøde.

Skoleledelsen

8. klasserne arbejder med fast holddeling ift. ny
samlet 9. klasse
10 august er der inklusionstemadag for alle
pædagoger, lærere og
skolebestyrelsesmedlemmer. Dette er et
dagsarrangement, som skolen håber
bestyrelsen kan deltage i. Arrangementet vil
foregå på Hornum Skole.
Solveig fortsætter som it medhjælper indtil uge
20.
Ekstra forældremøder i 2., 3. og 4. klasse er
afholdt.
APV og trivselsundersøgelse har vi afholdt.
Busplanen for kommende skoleår var oppe til
drøftelse. Ledelsen tager kontakt til koordinator
ift. en fælles løsning fremadrettet, som kan
hjælpe både vores skole samt SFO2.
Der er etableret en spørgeskemaundersøgelse
ift. SFO2.

Personale

Der arbejdes lige nu med værdien Tillid på
personale og elev niveau.
Nationale test kommer nu her i april.
8. klasse skal i gang med projekt uge.
Klasserne på mellemtrinnet arbejder meget
sammen lige pt.

Elevråd

Målene i multibanen vil elevrådet gerne have
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set på, samt en ekstra åbning. Elevrådet bedes
samtale med serviceleder om dette.
Ungemiljøet er startet op, hvor de ældste
elever benytter det i lige uger og de yngste har
unge miljøet i ulige uger.
Den fælles skolebestyrelse
2012- Timefordelingsplan:
Hvordan får vi processen
3
ændret fast skemaform til
fleksible
tematiseringsskemaer.
Oplæg ved Erik

2012- Skolefest og emneuge, status
4
Udover ovenstående vil
skolebestyrelsen forholde sig til
en alkoholpolitik ifm. Skolefest
eller andre arrangementer
etableret af skolen
2012- Skolebestyrelsesvalg
5
Rene, Anders, Tina og Jan er på
valg.
Opstillingsmøde den 29. marts
klokken 19.00.
2012- Skolefoto ved abc skolefoto
6
Hvilke klasser skal tilbydes
2012- Madordning, status
7
2012- ”Trivselspolitik” samt politik
for ”Forventninger mellem
8
skole og hjem”
Se bilag

Intet nyt.
Erik gav et oplæg til hvordan der kan arbejdes
mere med fleksible skemaer i undervisningen
frem for fastlåste skemaer, som vi har i dag.
Udfoldelsen af dette vil selvfølgelig stadig være
efter faste mødetider, medmindre det er ture
ud af huset eller andet.
Skolebestyrelsen vil gerne at personalet
afprøver dette i udstrækt grad. Lærerne tager
punktet på deres næste lærermøde.
Skolebestyrelsen samler op på
timefordelingsplanen, som stadig er
retningsgivende for udmøntning af fleksible
skemaer, således at alle elever som minimum
modtager gældende minimumstimetal ifg.
Folkeskoleloven.
Der blev orienteret om status på emneuge og
skolefest.
Skolebestyrelsen havde drøftelse af alkohol til
arrangementer etableret af skolen.
Skolebestyrelsen vedtog, at der ikke skænkes
alkohol til skolearrangementer.
Skolebestyrelsesvalget blev drøftet.
Indbydelsen laves af ledelsen og udsendes i
næste uge.
Skolebestyrelsesmødet bibeholdes denne
dato, men kun til 18.30.
Opstillere der ikke kan deltage, opstiller
gennem gældende regelsæt.
Lisa tager kontakt til andet firma. Erik opsiger
kontrakt med abc skolefoto.
Ingelise er stoppet i vores stilling, som
madansvarlig. Skolen har i stedet for ansat
Heidi Jensen, som opstarter torsdag den 1.
marts.
Typografien skal være den samme på
retningslinier og procedurer.
Trivselspolitikken:
Ordlyden om ordensregler i klassen ændres til
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klasseaftaler, men skolen bibeholder at have
ordensregler.
Retningslinier er ellers godkendt.
De rettes og derefter mangfoldiggøres på
vores hjemmeside. Retningslinien
”forventninger til hjemmene” tages op på
samtlige forældremøder det kommende
skoleår.
2012- Skolebus, hvordan går det?
Dette punkt blev drøftet tidligere.
9
2012- Evt.
Skolebestyrelsen skal have hvert andet møde
10
på vilstedvej. Mødet i marts bibeholdes dog på
Brøndumvej.
Referent Erik Pedersen

