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Dagsorden
Bestyrelsesmøde
14. marts 2016 kl. 17-19. Vilstedvej
Fraværende:
Nr.
Indhold
2016- Godkendelse af referat fra
7
29. februar 2016
2016- Nyt fra skolen
8
 Døgnbrænder
 Pædagogisk dag

Referatet
Referat 290216 ikke udsendt - kommer ud med referatet fra
dette møde.
 Døgnbrænderen 20-21. april – invitation til
bestyrelsen om at deltage i spisning til aften den
20.april. 3 værksteder.


Pædagogisk dag 5. marts på Løgstør Park. Hele
personalegruppen var samlet fra 8-14.
Overskrifterne fra dagen var kulturarbejde på
arbejdsplads fordelt på 2 matrikler. Her blev der
arbejdet med skolens traditioner og særlige
aktiviteter som gik på tværs af hele
organisationen. Ex. Skolefeste, emneuge m.m.
en anden overskrift senere på dagen var
børnehavens arbejde med årsplaner og for
medarbejder på skoledelen blev der arbejder
med læringsplatformen Meebook.

Praktikforløb for 8. årgang + projektopgave
6. klasse på lejrskole – Bornholm.
Skolebestyrelsen leverede buffet – meget værdsat.

Nyt fra børnehaven

Fokus på afslutning af skoleåret, ex. Bedsteforældre, koloni
m.m.
Godt forældremøde – hele forældregruppen. Det
kommende forældremøde bliver placeret i september
måned.

Nyt fra formanden

Spørgsmål til placering af skolefest – meget tæt på
konfirmation. Der er taget hensyn til placeringen af
lejrskolen.

2016- Skoleårets planlægning
9

Vikarordning- som følge af en ny tildelingsmodel for
skoleområdet i Vesthimmerlands Kommune skal vi have
taget stilling til hvordan vi omorganiserer vores
vikardækning. Vi skal både have set på kvaliteten i
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vikarløsningen med brug af eksterne vikarer sammenholdt
med den udgift det medfører. Og der skal arbejdes på en
model hvor vi udlægger en overvejende del af
vikarressourcen til det faste personale som så går ind og
dækker hinanden ind. Denne løsning vil medføre at
elevgruppen skal organiseres i mere dynamiske
holddelinger. Fordelene vil tydeligt være, at det altid er
personale som kender eleverne og hele tiden kan arbejde
med elevens læringsproces.
Det er skolebestyrelsens anbefaling at ledelse og
medarbejder sammen kan finde en løsning, evt. i flere step.
Det blev understreget, at det var vigtigt, at der kom
information ud til elever/forældre med baggrund for en
ændret måde at vikardække.
Længden af skoledagen:
Fra ledelsens side vil der blive arbejdet på at planlægge en
skoledag som ikke bliver længere end til kl. 15.00. I denne
planlægning skal der tages hensyn til bl.a. konfirmandforberedelse og ex. Valgfag med eksterne aktører.
Involvering af forældre/ressourcepersoner udefra eks.
naturvejledere og andre som en del af skolens ressource
ved forskellige læringsarrangementer. Hvordan kan vi få
forældregruppen med deres kompetencevifte langt bedre i
spil? Hvad kan forældregruppen få ud af byde ind med
deres kompetencer?. Der tænkes i et udspil som kan
præsenteres på forældremøder.
2016- Skolebestyrelsesvalg
10

Der er via udsendt nyhedsbrev givet meddelelse til forældre
om datoen for valgmøde.
Der skal udpeges en valgbestyrelse som varetager alle
formelle opgaver omkring skolebestyrelsesvalget.
Bestyrelsen består af formand for skolebestyrelsen, en
forældrevalgt som ikke er på valg og skoleleder.
Der udsendes en valgfolder + brev for formanden som giver
nærmere information om valget.
Der serveres kaffe/småkager til valgmødet.
Valgfolder fra Vesthimmerland og Toppedal vedlagt
På valg: Annette, Dorte, Trine(genopstiller), Birthe,

Valgbestyrelsen: Merete, Tina, Søren
2016- Godkendelser af
11
principper





Elevfravær
Forventninger til forældre
Forældreråd
Se vedlagte bilag
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Principper godkendt – med en bemærkning om at
henvise til gældende politik på området omkring
elevfravær.
2016- Økonomi
12
2016 Evt.
13

Budgetopfølgning skole og LBO
Referater offentliggøres på hjemmeside.
Opfølgning om informationer på siddende skolebestyrelse
er opdateret
Gennemgang af kalender – med bl.a. dato for dimension.

Møderække: (mandage) 18/4, 23/5, 13/6

