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Nr.

Indhold

Referatet /kommentarer
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Godkendelse af referat fra
Den 19.03

Referatet er sendt ud på Intra
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K –Klasse

Forslag fra sidste bestyrelsesmøde
Vi har arbejdet lidt videre med tankegangen. En lærer og pædagog sidder
i nogle timer dagligt. I timerne arbejdes der med forskellige former for
inklusion.
Projektet evalueres til sommerferien og implementeres næste år, hvis det
tegner godt.
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Evaluering af:
Forældreundervisningsdag

Der er kommet tre evalueringer på forældreundervisningsdagen. Alle der
har været med roser projektet og det at deltage deri. Man får et godt
forhold til børnene, ser hvordan klassen fungerer sammen. Vi vil gerne
fortsat have forældreundervisningsdag, men fastsætte et beløb, som hver
klasse kan have til rådighed. Der tales om at lave en idébank, som er
tilgængelig for forældregruppen. Forældrene skal gøres opmærksomme
på, hvordan man bestiller offentligt transport.

Opstillingsmøde

Et godt møde. 17 mødte op, og de valgte havde overvejet at stille op. Vi
undrer os over at flere ikke møder op. Det var en god måde at holde
mødet på.

Emnedage

Personalet har været glade for emnedagene – det har været et godt
emne med mange besøg ude og på skolen. Det har været nemmere for
personalet at tilpasse stoffet, da eleverne var klasseopdelte. Emnet
indikerer at skolen er vigtig.

Skolefest

Blandede tilbagemeldinger – nogle syntes det var tamt (især dem med
ældre børn): savnede fælles opstart andre syntes det var vildt godt (især
dem med mindre børn). Ideer fælles udstillinger/ et sted hvor forældrene
kunne mødes.
Blandede tilbagemeldinger på maden. Nogle ville helst købe andre roser
konceptet med ”medbragt mad”.
Der luftes en ide om at holde afdelings- ”spis sammen” og måske en
anderledes skolefest med teaterforestilling. Fordi vi er på to matrikler er
det vigtigt at markerer, at vi er en skole.
Skolefesten tages op på fælles afdelingsmøde og tages med i
skolebestyrelsen igen.
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Kommunikation

Vi har fået viden om, at det ikke altid tales pænt i fx lukkede facebookgrupper.
Hvordan kan vi som Bestyrelses gøre opmærksom på vores principper
omkring skole-hjem-samarbejde og opfordre forældre til god og
konstruktiv kommunikation.
Forældrebestyrelsen siger, at forældrene er gode til at guide
henvendelser videre til lærerne eller ledelsen. På forældremøderne
appellerer vi til, at man går til lærerne samt til principperne omkring
skole-hjem-samarbejdet. Forældrefiduserne tages med på
forældremøderne.
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Nyt ”IT-rygsæk kursus”

Det forhenværende kursus på Aars skole ophører pr. august.
Kurset bliver i et andet omfang etableret på de enkelte skoler fremover.

201830

Økonomi

Bilag uddeles på mødet
Toppedalskolen
LBO
Ser fornuftigt ud begge steder.

2018- Nyt fra
31
- skolen
-

LBO

-

Nyt fra formanden

Ansøgning til 2-lærereordning godkendt
Profilskole – tanken er luftet. Det kunne være en måde at få genopfrisket
værdierne.
Dagligdagen
Døgnbrænder
Indskolingen får besøg af Janne Franschiska.
Byggeudvalg – skrives ud til den ny bestyrelse.
LBO’er er i forårsmode. Der er mange ture.
Skolespirerne er i gang med at planlægge besøgsdage.
Personalegruppen har taget hul på 2022-planen
Bedsteforældredag den 9. maj
Den 24. maj afholdes sommerfest.
Den 11. juni er der orientering for kommende 0. kl.
Besøg af politikkerne. Tina, Karsten, Lilli, Inge og Jane viste politikkerne
rundt. De spurgte til ønsket om en matrikel, om forældrene ville køre
børnene til Vindblæs-afd. Det var en meget positiv oplevelse.
Dialogmødet den 1. maj – gratis buskørsel er kommet på som punkt på
dagsordenen. Tina laver et oplæg ud fra de tidligere breve. Hun taler
om, hvordan det biddrager til øget chancelighed.

Mødekalender
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Evt.
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Punkter til næste møde

28/5-18/6 (den ny bestyrelses inviteres med)

Vores sidste møde inden sommerferien
.

