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Referat
Bestyrelsesmøde
Mandag den 19.08.19
Kl. 17-19 på Brøndumvej

Tilstede:
Afbud fra:
Nr.

Indhold

2019-

Godkendelse af referat fra
03.06.19

201944

Mødekalender og årshjul for skoleåret
19/20

Referatet /kommentarer

Vores forslag til møde datoer er:
2019: 19/8, 30/9, 28/10, 25/11,
2020: 13/1, 10/2,9/3,20/4,18/5, 8/6
Disse vedtages. Der er enkelte datoer, hvor enkelte må melde afbud.
Årshjul (sidste års årshjul er vedhæftet som inspiration)
Trivselsmålingerne ændres til september – de ligger sent
Valg tilføjes i marts afholdes i april
Forældremøderne i august (Hvad skal med fra bestyrelsen)
Bevægelsesstrategi i november
Skolefest i 2020 ligger den 23/4. Derfor flyttes evalueringen til majmødet.

201944

Forældremøder

Hvad skal med til forældremøderne/ årets arbejde.
-Flytning af matrikler, hvor langt er vi.
Lisann laver et kort skriv.
-Dialogmøde, sikker skolevej, kostpolitik, udvidede pædagogiske
læreplaner, profilskole.
Allan sender et skriv ud
Princippet “Skolens forventninger tages op”
Datoer for forældremøder sendes med referatet.
LBO: 4/9,
0.kl.: 26/8 (17-19)
1. kl.:10/9 (17-19)
2.kl.: 3/9 (17-19)
3. kl.: 11/9 (17-19)
Lærerne i 4. ,5. og 6. har fået besked om, hvem fra bestyrelsen der
skal med. De kontakter Jer hurtigst muligt med en dato.
7.,8.,9.kl.: 9/9 fælles del /16.30-17.30

201945

Høring

Udfyldt
Jane sender svarene videre.

201946

Økonomi

Økonomien ser fornuftig ud både på skole og LBOdel. Vi ser ud til at
lande på 96,9%, hvilket betyder et mindre overskud, som overflyttes til
næste år.
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Skole
2019- Nyt fra skole, LBO og formand
Vi har indskrevet 211 skolebørn
47
Er kommet godt i gang efter ferien,
oasen er på mellemtrinnet og lidt i udskolingen,
Lilian har fået en god start,
9. klasse er startet på nye valgfag i Aars – første dag var en succes
LBO
Er kommet godt i gang, skal vænne sig til at skolebørnene kommer
13.15, der er plads til ture ud af huset.
Arbejdsdag:
Emneuger
Busserne: Pt kører der ikke en 16-bus fra LBO, der arbejdes på at
bustiderne laves om, således eleverne ikke har 30 min. ventetid, når de
har fri kl 13.45 på Brøndumvej. Der er tilsyn med eleverne i ventetiden.
Formand: Fælles skolebestyrelsesmødet er udsat indtil man kender
besparelserne.

2019
48

Høring Feriekalender

Godkendt

2019
49

Evt.

Folder til ”nye elever” er ikke i gang endnu. Lilli og Jane bringer den
videre.

