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Referat
Bestyrelsesmøde
9. februar 2015.
Fraværende: Birthe Ingemann
Nr.
Indhold
2015- Godkendelse af referat fra
1
januar
2015- -Nyt fra skolen og
2
børnehaven
-Nyt fra formanden
-Tilbagemelding ift.
forløbne initiativer

Referatet
Referatet er godkendt
Døgnbrænder arbejdes der med.
Indskolingen har fået nyt skema.
Jari Sørensen er fastansat til at hjælpe på kontoret.
Snereglerne har været en udfordring især på Brøndumvej.
Der er sket fysiske forbedringer af lokalerne i LBO.
Græshopperne i LBO er startet som skolespirer.
Der er spis sammen arrangement i LBO/indskolingen den
12. Februar.
Fastelavn forløber fredag den 13. februar i indskolingen.
Opfølgning på B/S-møde. Et godt møde med lydhørhed fra
politisk side
Trine og Tina har deltaget forældrearrangement i Blære ift.
Struktur på skoleområdet.
Forældrearrangement på skolen med Dorthe Ahlstrøm. Ca.
30 deltagere ved arrangementet.

2015- Forældreundervisningsdag Tina gav en status.
3
den 6. marts
1 klasse, 3 klasse, 5 klasse og 8 klasse mangler at give
tilbagemelding.
9 klasse kan desværre ikke løfte opgaven. Ledelsen laver
en løsning for denne.
2015- Økonomi og budget
4

Ledelsen gav et oplæg. Næste møde tages timeplanen for
undervisningen om.

2015- digitale redskaber i
5
undervisningen, hvordan

Redigering i princippet: Det er ikke et krav, at man skal
have devices med i skolen.
Hvordan skal den præsenteres: En lille teaser, hvor
princippet præsenteres og princippet placeres som bilag.
Princippet tages op på førstkommende forældremøde i alle
klasser.
Man skal være velkommen, selvom man ikke deltager i
fællesspisningen.

2015- Skolefest
6

Hvordan vil skolebestyrelsen iscenesætte sig denne aften?
Skolebestyrelsen står for at sælge slik, sodavand mm. Her
ind tænkes skolebestyrelses cafeen.
Annette, Tina og Dorthe står for planlægning og
uddelegering af opgaver til skolebestyrelsen
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2015- Evt.
Forældrebrev
7
Snereglerne tages op med elevrådet
Referent Erik Pedersen

