Møde i Skolebestyrelsen
Tirsdag, den 22. august 2017 kl. 19.00-21.00
Referent: AH
Fraværende: Morten

1.Elevråd

2.Fastsættelse af mødedatoer i
2017/18

Rikke informere om at elevrådet først i næste uge
konstituerer sig.
Følgende datoer er aftalt:
11. september kl. 19:00-21:00
24.oktober kl. 19:00-21:00

Husk kalender!

14. november 19:00-21:00

-Beslutning-

11. december 19:00-21:00
9. januar kl. 19:00-21:00
20.februar kl. 19:00-21:00
12: marts kl. 19:00-21:00
19.marts Årsmøde tidspunktet aftales senere
24. april kl.19:00-21:00
28. maj kl. 19:00- 21:00
11. juni kl. 19:00-21:00

3. Fordeling af kontaktpersoner fra
skolebestyrelsen til de enkelte
klassetrin skoleåret 2017/18

0.klasse: Michelle C

(Jf. principper for skole-hjem
samarbejdet deltager det enkelte
medlem ikke i eget barns klasse som
kontaktperson. Kontaktforælderen
deltager kun i forældremøder i 0.3.kl.)

Fase 2: Morten og Michelle

Fase 1: Maria, Lene

Fase 3: Malene, Maiken

-Beslutning-

4. Budget Varde Kommune 2018
Høring!

Informationsmateriale blev gennemgået.
VK: får ikke længere bloktilskud til kommuner med

Bilag sendes 17/8

faldende indbyggertal

-Beslutning_

Der laves høringssvar i samarbejde med MED.
Lars sender et høringsforslag ud til SKB- senest
fredag den 25. august

5. 4. kl. er nu sammen med det
øvrige mellemtrin. Er det ok? at de
nu fast får lov til at tage computer
med hjem?

Det blev vedtaget at 4.klasse får lov til at tage deres
pc’er med hjem.

-Beslutning-

Det undersøges, hvorvidt erklæringen vedr. ansvar
omkring pc’er er korrekt formuleret.

6. Forældre arbejdsdag den 18.
august

Der er kommet positive tilbagemeldinger fra
forældrene.

- evaluering -

Der er ydet en fantastisk indsats og en stor støtte fra
forældrene.
Opgaver der laves denne dag skal have fokus på
sociale tiltag for eleverne.

7. Diverse info

Forældrefiduser:

--Billedkunstlokalet

Det blev besluttet, at SKB laver et oplæg hvor det
bliver forklaret at SKB opfordre at man i klasserne
laver 2 arr. Efterår og forår. Der vælges 4
forældrerep. Til hver arr.

-Info-

LO forklarer situationen omkring H/D lokalet.
Studie/lejrskole-tur: Det blev aftalt at principperne
for lejrturene revideres på næste møde.
Der centralt et ønske om et større samarbejde
imellem Tippen og Ansager skole.

8. Orientering fra
lærerne/pædagogerne

Meldingen fra fase 2+3 er at eleverne har taget rigtig
fint imod primærgrupperne.
SKB- medlemmerne fortæller, at de allerede nu ser
deres børn danner relationer på tværs af årgangene.

9. Orientering fra SFO
10. Juniorklubben

SFO: LO orienteret om at Siri Pedersen er
konstitueret som SFO-leder ind til at der er kommet
en afklaring på omstruktureringen i VK.
Juniorklubben:
Der er pt slået en stillingen som Assistent i
juniorklubben

11.Nyhedsbrev

Maria skriver.
Emner: arbejdsdag, forældrefiduser, primærgrupper.

Evt.

Et skriv på hvorfor er der 5 min ekstra skoletid pr
dag.
Præciseres hvordan cykle skuret er inddelt
Naboen vil gerne have at overbygningens elever
ikke klatre over hegnet. De må gerne bruge lågen.
Formulering af pc’er samtykke
Principperne for lejrtur.

