Møde i Skolebestyrelsen
Onsdag, den 29. januar 2020 2019 kl. 17.00- 19.00
Referent: Jens Skouboe
Fraværende: Michael Jørgensen, Ida (Elev), Helle O´Connor, Kitty Gamkinn

1. Godkendelse af dagsorden (B - 5
min)

Godkendt

2. Meddelelser (O - 20 min)

Elevrådet: Planlægger fortsat aktivitetsdag.
Elevrådet oplever at udgangstilladelsen for 8. og 9.
klasserne fungerer godt. Det er rart at have
friheden – men ikke alle benytter sig af det.

- Elevråd
- SFO/Juniorklub
- Skoleleder
- Formand

Juniorklub: Der er blevet renoveret en del i
juniorklubben. Der er blevet malet og købt nye
materialer. Der kommer ca. 35 børn i
juniorklubben dagligt.
Der afvikles den 21. -22. februar LAN-Party.
Skoleleder: Elevernes udgang på 8. og 9. årgang
har indtil videre ikke givet anledning problemer –
vi er undersøgende på rygning og snus i
forbindelse hermed.
Der er ansat en ny viceskoleleder fra 1. marts.
Navn offentliggøres torsdag ved personalet. Et
meget kvalificeret ansøgerfeldt (31 ansøgere, 5 til
samtale)
Skolelederen orienterede om en episode hvor en
elev er kommet i klemme.
SB mødet den 19. februar ønskes flyttet til den
26. februar – Dette er vedtaget.

3. Smarte kvadratmeter SFO (O - 20
min.)
- Kort status efter udvalgsmøde 21.
januar 2020

Skoleleder orienterede omkring SFO og smarte
kvadratmeter.
Der fremlægges procesplan på februar mødet.

4. Udtalelse til kvalitetsrapport (D/B
- 20 min.)
- Vedtagelse af endelig udtalelse
vedr. kvalitetsrapport

Udtalelse til kvalitetsrapporten er justeret og
godkendt.
Mindretals udtalelse medsendes.

5. Hvordan arbejder vi i
skolebestyrelsen (D – 40 min.)

Formanden orienterede om hans overordnede
tanker omkring skolebestyrelsesarbejdet.
Skolebestyrelsen drøftede efterfølgende hvordan
vi i skolebestyrelsen sikrer gode processor i
skolebestyrelsesarbejdet.

6. Budget (O 10 min.)
- Kort gennemgang og status på
budget. Opfølgning pr. 31.12.19
inkl. forbrugsprocenter
Bilag: Budget jan. – dec. 2019

Gennemgang af budget og status for januar –
december 2019.
Årsregnskabet er endnu ikke opgjort.

7. Evt.

8. Godkendelse Referat (B – 5 min)

Referat godkendt

