Skolebestyrelsen
mandag den 25.08. klokken 18.00 – 19.05 –
Læssøesgades skole
Referat

møde nr. 1

herefter spisning sammen med medlemmer
af den gamle bestyrelse.

Referent

Louise Schmidt

Tilstede / præsentation

Niels Bo Nielsen, Merethe Lilhauge, Dorthe
Bærensen, Ulla Overholdt, Helena Christensen, Louise Schmidt, Døtte, Lotte Mangor,
Helle Vibeke Sønderby, Jan Lundum, Henrik
Didriksen, Hanne Brændemose, John Jensen,
Morten Mikaelsen

Fraværende med afbud

elevrådet

1

Godkendelse af referat

godkendt

2

Godkendelse af dagsorden

godkendt

3

Nyt fra elevrådet

Bortfalder

4

Konstituering af skolebestyrelsen
Valg af formand

Merethe Lilhauge valgt til formand
Jan Lundum valgt til næstformand

Valg af næstformand
Gruppe der skriver referat
Evt. deltager i arbejdsgruppen vedr.
Rull. og byggeriet på Langenæs.

Der er projektering omkring Langenæsbyggeriet, hvor en arbejdsgruppe har været nedsat.
Niels Kjær har været del af arbejdsgruppen
Niels Bo følger op på om det er muligt at rykke tidspunkterne for arbejdsgruppemøderne, så
det er muligt at et bestyrelsesmedlem kan deltage.

5

Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden. Vedlagt som bilag.

§6 ryger ud og §7 bliver hermed til §6

6

Drøftelse og beslutning vedr. møde-

Datoerne som er foreslået vedtages

datoer. Se forslag til datoer nederst på En arbejdslørdag i skoleåret 2014.15, der nedsættes et udvalg bestående af Helena, Merethe
siden. Skal vi aftale et internat en
fredag / lørdag og så aflyse et møde? og Niels Bo
Har vi spisning i december og juni?

Med venlig hilsen
Merete

Spisning drøftes senere

7

Folkeskolereformen
Information og drøftelse af ansøg-

Bestyrelsen bakker op om ansøgningen, og
beder ledelsen fortsat holde fokus på en god
vikardækning

ning til AP Møllerfonden vedr. kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledelse. Formålet med punktet
er at informere om projektet og indhente skolebestyrelsens eventuelle
opbakning.Se bilag- det er langt, men
NB informerer, så det er ikke nødvendigt, at læse det hele.
8

Nyt fra skolen.

Udgår

Skoleårets start. Håndværk og design –lokale og samarbejde med ministeriets konsulent. Motion og bevægelse, lektiecafé, personalefaciliteter. Forberedelsesuge bl.a. med
pædagogisk arrangement om inklusion.
Skaterbanen. Arbejdet går i gang til
foråret.
9

Eventuelt.

Hvordan ser det ud med skolernes udvikling i lokalområdet – punkt til senere bestyrelsesmøde
Husk at melde afbud til Neils Bo og Tinna, hvis du ikke
kommer med til spisning.

Mødedatoer: 23.09. 22.10. 20.11. 15.12. 27.01. 25.02. 26.03. 20.04 19.05. 17.06. Møderne afholdes fra 18.00 – 20.30.
Folkeskolereformen på som punkt hver gang,
Kommende emner:
Bestyrelsesrepræsentants deltagelse i arbejdsgruppe omkring Langenæsbyggeri tages op på mødet d. 22.10.
Årshjul fremlægges
Samarbejdsaftalen drøftes
Klubben inviteres evt.

