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Skoleindskrivning er gået i gang
Praktikant starter op i december.
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Se noter fra dette møde i bilag 1
Er det en fejl at Grundlovsdag ikke er en fridag i 2015.
Kan ferieplanen gøres mere gennemskuelig?
Erik sammenskriver skolebestyrelsens høringssvar med
LokalMEDs høringssvar.
Økonomien blev gennemgået. Eftersom skolen ender med
et plus, vil skolen indkøbe borde og stole til 0. klasse, ipads
til underviserne, så den digitale undervisning styrkes, samt
se på etablering af nyt legeplads system til Brøndumvej og
senere Vilstedvej.
Erik gav oplæg omkring projekterne.
Skolebestyrelsen bakkede projekterne op.

Referent Erik Pedersen
Bilag 1: drøftelse mellem børnehave bestyrelsen og Skolebestyrelsen om hvordan vi kan
lave en let, glidende overgang for etablering Af LBO.
Punkter til videre drøftelse:
Størrelsen af bestyrelsen? Dette punkt drøftes på fælles møde mellem bestyrelserne i
januar 2014
Hvornår og hvordan? Erik undersøger hvornår tidsintervallet for skolebestyrelsesvalget
er.
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Ophæve bestyrelserne eller samle bestyrelserne? Bestyrelserne blev enige om at samle
begge bestyrelser fra januar af for at sikre at LBOen får en ordentlig opstart.
Hvis der under disse fremtidige møder er brug for at drøfte særlige ting ift. skole eller
børnehave går bestyrelserne kortvarigt hver til sit.
Under møderne etableres grupper som drøfter temaer, som vores nye bestyrelse skal
forholde sig til? Grupperne samler deres viden og giver dette tilbage til plenum(begge
bestyrelser), som derefter tager samlede drøftelser.
Nedenstående er spørgsmål, som skal tages op i disse grupper.
Fælles bestyrelse:
Hvor mange forældre repræsentanter?
Hvor mange elev repræsentanter?
Hvor mange personalerepræsenter?
Hvad skal fællesbestyrelsens indhold være:
Principper
Politikker
Økonomi
Planlægning af møderne er Anette Skræp, Dorthe Vedel, Erik Pedersen og Inge Trinkjær.

