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Referat
Bestyrelsesmøde
18. april 2016 kl. 17-19. Brøndumvej
Fraværende:
Nr.
Indhold
2016- Godkendelse af referat
7
fra 14. marts 2016
2016- Nyt fra skolen
8

Referatet










Valgmøde - - et lille fremmøde. Overvejelser over
hvad vi kan gøre fremadrettet så et valgmøde ikke
står alene.
Kontorassistent – Janni Kontorassistent – Janni skal være i virksomhedspraktik frem til skoleårets
afslutning.
Skolehund - vigtigt med grundig information til alle
hjem.
Skolefest 28. April– herunder tilknyt for
børn/forældre som ikke har opbygget netværk. Ex.
Spisning. Der bliver dækket op i festsalen. Kan vi
hjælpe med at lave en opdeling så vi kan
understøtte etablering af nye skolenetværk.
Skolebestyrelsen skal sørge for at bestille diverse
drikkevarer - + små Hariboposer, små
chokoladebarer: Dorthe, popcornmaskine - Merete
undersøger. Koordinering af bemanding af
serviceboder: Dorthe. Lisbeth har prisskilte fra
sidste år. Byttepenge søger kontoret for. 3 x
pengekasser (stort behov for mønter) Der sendes
en evalueringseddel hjem til alle forældre med
ønske om at få respons på årets skolefest.
Dimissionsfest onsdag den 22. juni.
Anlægsønsker - fokus på energibesparende
foranstaltninger.
Ny elev til 1. Klasse og til 8.årgang.
Mette er på plejeorlov, Der er ansat en pædagog
som vil være I Mettes sted indtil videre.

Ina - UU med individuel vejledning, lejrtur til
Bornholm for 6. Klasse - en meget vellykket tur.
Nyt fra børnehaven

Nyt barn til skolespiregruppen, 4. Maj bedsteforældredag,
plante potter, krukker m.m.. Søgt tilskud til BMMK - børn med
kulturen. Kontakt til Søren Visby - Kuffertcirkus. Emneuge til
næste efterår - tema: natur

Nyt fra formanden

Intet nyt
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2016- Skoleårets planlægning
9

Analyse af vores ressourcetildeling prioriteringer
- Undervisningsopgaver
- Inklusionstimer
- Særlig indsats for læsesvage elever (VAKS)

2016- Åben skole
10

Hvordan kan vi indlede et samarbejde med lokale foreninger,
Bakkeskolehallen , Vindblæs borgerforening, idrætsforening.
Hvordan kan vi få tilknytning mellem skole og det omgivende
samfund tydeligere og med gejst og engagement når de
kommer til Brøndumvej.
Ide om åben fredag i samarbejde med foreninger og
Bakkeskolehallen.
Ide - arbejdsdag på Brøndumvej. Med fokus at styrke
fællesskabet. Ønske for de enkelte årgange til forbedringer.

201611
2016
13

Evt.

Referent: /Søren
Møderække: (mandage) 23/5, 13/6

