Møde i Skolebestyrelsen
Tirsdag, den 24. oktober 2017 kl. 19.00-21.00
Referent: Rikke Johannesen
Anja H, Maiken S.

1.Elevråd

Thilde Afbud

2. Skolebestyrelsesvalg 2018

4 kandidater på valg: Maiken,
Maria, Malene og Michelle.

-Drøftelse-

Brainstorm: Valgplakater,
masterchef, koncert, prøve at fange
nogen på, at man har mulighed for
at gøre en forskel ift. Ny struktur,
foredrag, sende nyhedsbrev ud
omkring hvad det vil sige at sidde i
skolebestyrelsen (gøre det synligt
på medier), lave en lille
”reklamefilm” fra hvert møde.
Ønsker nye kræfter, men det skal
ikke ”trykkes over hovedet” på
folk. I det tilfælde sidder flere og
gerne vil tage opgaven endnu en
periode.
Valgmøde d. 19/3-18. Lars
præsenterer datoer for punkter p til
valgmødet. Lars ligger datoerne ind
i kalenderen.

3. Skolebestyrelsesarbejde frem mod kommunalvalg

-Drøftelse-

Drøftelse af omkring
skolebestyrelsens arbejde frem til
efteråret.

4. Status Ansager skoles økonomi

Lars redegør for økonomien.

-Info3. Forslag til: Principper lejrskoleture
Bilag sendes ud sammen med ovenstående!

-Beslutning-

Nyt princip for lejrskole: 9. klasse skal
have et samarbejde med en
samarbejdsskole.
Informere om det internationale
samarbejde. Vise at vi som skole
prioriterer rejser, lejrskole, svømning
mm.

Princippet godkendt.

4. Valg af fotograf 2018

Tange Foto (Heidi) – Materialer
sendes til Sonja

7. Diverse info

-Info- Indvielse af Billedkunst/kreativ/design

Indvielse af lokale fredag d. 3/11- 17
kl. 13.15 v. Karen Mortensen.
(skolechef)

8. Orientering fra lærerne/pædagogerne

Bag for en sag info.
AKT funktionen status frem til jul.

9. Orientering fra SFO

SFO: to stillingsopslag ( en
fuldtidsstilling og en barselsvikar)

10. Juniorklubben

Juniorklubben – Kirsten Elbæk i
skånejob.
Niklas Bruslund sommedhjælp.
Der er bestilt cheerleader fra EFB til
klubevent.

11.Nyhedsbrev

Michelle udarbejder et nyhedsbrev.

Evt.

Status på primær samt faseopdeling.
Positiv feedback fra lærere og elever.
(Evaluering af faseopdeling, ny
pædagogisk struktur som punkt næste
gang)
Næste møde 14/11 rykkes møde en
time før. Fra 18-20.
Underskrive referat næste gang
(grundet tekniske udfordringer)

