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Dagsorden
Bestyrelsesmøde
21. september 2015.
Fraværende:
Nr.
Indhold
2015- Godkendelse af referat fra
1
august
2015- -Nyt fra skolen og
2
børnehaven

-Nyt fra formanden

Referatet
Referatet er godkendt
Læringsledelse, meebook og fra undervisning til læring
gennem integration af it.
Læringsledelse: målet er, ud fra dataindsamlingen at
etablere processer, som gør os i stand til at holde fokus på
de områder, som vi gerne ser forbedret, således vi søger
mod de mål, som der er i skolereformen.
Meebook: dette er en skabelon, som personalet kommer til
at anvende ift. eleverne bliver mere selvhjulpne, samt at
forældre får mere mulighed for at være deltagende hjemme
om eget barns læring. Alle lærer skal lave mindst to forløb
gennem brug af Meebook i år.
Fra undervisning til læring gennem integration af it: Dette
projekt sætter fokus på, hvordan personalerne kan etablere
læringsforløb for eleverne, hvor it er er integreret, således at
it ”ikke bare” bliver noget man bruger fra tid til anden.
Alle forløbene fylder meget og derfor har personalerne ikke
megen tid til så meget andet ift. nye projekter.
Skoleleder ser en stor udfordring ift. fuld implementering af
Meebook, pga. it materialerne. Skolebestyrelsen har dette
punkt på dagsordenen næste møde
Fire kunstnere kommer tirsdag og onsdag til
mellemtrin/udskolingen
8. og 9. klasse er lige pt. på besøg ved VHG.
Lokalavisen: samarbejdet omkring dette går rigtig godt.
Nyt layout på hjemmesiden
Konfirmationsforberedelse: Pilotprojekt fra
undervisningsministeriet blev drøftet. Erik laver ansøgning
færdig.
Minimus er gennemført ml. ledelsen og medarbejderne.
Kommunale idrætsdage på mellemtrinnet har været
gennemført. Det var generelt gode arrangementer.
-LBO:
Har afholdt en fantastisk arbejdsdag.
3. oktober er der pædagogisk dag med udgangspunkt i
ICDP-modellen.
Emneuger de næste tre uger, hvor der er fokus på sproglig
udvikling.
Orientering om Vindmølle projekt.
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-Tilbagemelding ift.
forløbne initiativer
-Intern orientering
2015- Temamøde Jens
3
Andersen

2015- Forældremøder,
4
tilbagemeldinger

intet

Erik orienterede.
Reminder sendes ud. Der er 23 tilmeldte lige pt.
Ledelsen laver en telefonliste til forældrerødderne, hvorefter
skolebestyrelsen laver en mundtlig kontakt til disse.
Detailplanlægning af den 7. oktober.
Kage eller noget: Annette og Tina
Bestyrelsen mødes klokken 18.30
Tina byder velkommen.
Forældreundervisningsdagen var meget oppe.
På nogle forældremøder blev der givet ros til
skolebestyrelsen.
Folderen er ikke ude ved alle forældremøder.

2015- bussituation
5
2015- Skolens principper
6
2015- Drøftelse af forældredag
7

Ledelsen orienterede omkring dette.

2015- Økonomi
8
2015- Evt.
8

Ledelsen orienterede

Næste gang: Forventninger til skolens forældre, samt
forventninger til forældrerådene.
Hvem laver en reminder: Merete og Tina laver denne
Der tages udgangspunkt i sidste evaluering.

Mange fluer på Vilstedvej. Der søges mulige løsninger.

Referent Erik Pedersen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

