Referat fra skolebestyrelsesmøde d.24.10

Tilstede: Simon, Døtte, Kaya, Niels Bo, Anton, Merethe, Niels Kjær, Tinna.
Fraværende med afbud: Rølvur,
1. Referat godkendt
2. Dagsorden godkendt.
Pkt 7 SFO-forældreråd udgår.
Tilføjelse til nyt under skolen – forældresamarbejde.
3. Nyt fra elevrådet:
Der er valgt formænd – Anton og Jessica. Anton deltager i skolebestyrelsen.
Anton og Jessica skal begge have tilsendt dagsorden på mail.
Elevrådet har planlagt skolefester.
Temaet for de store er James Bond – fællesspisning, karaoke og DJ.
Temaet for de små halloween.
4. Orientering om melding fra kvalitets og tilsynsstyrelsen.
Information fra ledelsen om episoden hvor vi blev hængt ud i pressen på baggrund
af forkerte oplysninger om andelen af elever der fortsætter på en videregående
uddannelse.
Det vil være hensigtsmæssigt at vi fortsat oplyser om hvor stor en andel af vores
elever der går videre på en ingdomsudd.
5. Skolebestyrelsesvalg.
Følgende forældre er valgte medlemmer af skolebestyrelsen pr. 1.
november 2012 :
Merete Lilhauge
(Daniel – 7.a)
Kaja Roager
(Bjørn – 2.a)
Niels Kjær
(Ruth 1.a, Silas – 3.a)
Lone Carbuhn Larsen
(Henriette 10.d)
Valgte suppleanter til skolebestyrelsen er:
Ulla Overholt
(Victor – 5.a)
Lotte Roy Hansen

De nye suppleanter inviteres til næste møde hvor der er konstituering, samt
indgåes diverse aftaler ifht samarbejde fremadrettet.
6. Julemarked.
2 timer, 14 – 16.
Ide med nogen der optræder – eller noget musik/sanglege. – Hvad kan der være
for de store elever ? værksteder – de store lave noget for de små.
Forslag om at 7. – 9. Er dem der må tjene penge.
Fiskedam.
7. Udviklingsplan for det udvidede forældresamarbejde.
Idé om faste månedlige forældredage.
Fast aftale om ugebreve. / månedsbreve. Gældende for hele skolen.

Åbne læsebånd.
Øget forældreansvar.
Forældretopmøde om forældreansvar.
Elevansvar – elevrådet – elevsupermænd !
Stil krav – fælles ansvar.
8. Nyt fra skolen.
Susanne har afløst Inge i kantinen.
Lørdag d.10.November er der pædagogisk arrangement på skolen 8.30 – 13.30.
Oplæg til debat til mødet med SFO-forældrerådet. Sammenhæng i SFOafdelingerne.

