Skolebestyrelsesmøde d. 24.04.18 kl. 17.00-19.00

Tid:

Beskrivelse:

Deltagere:

B: Beslutning

Jens Colberg-Larsen (JL)
Christina Nygaard-Larsen (CL)
Lisbeth Bertelsen (LB)
Olga Lozova (OL)
Steen Gaardsted (SG)

H: Høring

Fraværende:

I: Information
D: Drøftelse

Mai-Britt Thorup Jensen (MT)
Bjarke Nielsen (BN)
Anne Bloch Petersen (AB)
Thomas Gjørup Hansen (TG)
Elev-repr.

Kari Hylleborg Jensen (KJ)
Claus Egmose Nielsen (CN)
Mads Thomsen (MA)
Frederikke Hemdrup (FH)

1. Referent

Jens/ TG

2. Nyt fra ESU

ESU ej til stede.
- Bjarke tager en snak med relevant lærer der
har kontakt til ESU eleverne, for at sikre, at de
er orienterede om mødetidspunkter.

3. Regnskab/budget

Positivt små 280.000 i underskud. Der er købt
nye møbler for mellem 1,3- 1,5 mio.
Ingen grund til at ændre på budgettet 2018. Det
elev relaterede har fokus, det er der, der
bruges penge.
budget og regnskab godkendt

4. Opfølgning møde
Uldum - Referat fra
Rasmus er i
referatmappen

Rasmus har udarbejdet referat fra mødet findes i mappen Referater på Google Docs.
- Digital mobning og adfærd på sociale medier
kan være et godt tema, som bestyrelserne i
Uldum og Lindved kunne samarbejde om i
forhold til inddragelse af forældre.
- Spis-Sammen arrangement. Jens retter
checkliste til og sender til Uldum efter følgende
justeringer:
1. Ret checkliste så det fremgår, at timing af
arrangement bliver uge 3 umiddelbart efter
nytår.
2. Ret checkliste så det fremgår, at timing af 1.
planlægningsmøde mellem repræsentanter fra
bestyrelser og kontaktforældre i 6. klasser,
aftales på første bestyrelsesmøde efter
sommerferien.

5. Skb. Valg

- AB orienterer. Kandidater kan melde sig til
med deadline 9. maj.
- Den 14. maj er deadline for valgbestyrelsens
godkendelse af valglisten. Møde 14/5 kl. 1730.
- Herefter gennemføres evt. kampvalg.
- Ny bestyrelse møder 18. juni kl. 1800 til
konstituering og overdragelse fra gamle
bestyrelse.

6. Skoleårets
planlægning

AB orientering om normering, lokaleplacering
mv.
Stadig usikkerhed om 2 eller 3 7.klasser.
Materialet er fortroligt.

7. flyt maj møde fra 23.
Maj til 22. Maj

Vi flytter mødet fra den 23. til 22 maj

8. §16b bilag følger
fredag

Mulighed for at veksle timer i forhold til
“problem” klasser, til to-lærer/ kortere skoledag.
pt bruger skolen ikke myndigheden

9. Orientering fra:
a. Formand
b. Ledelse
c. Personale

Jens sender et erfarings ark rundt, men gode
råd til ny bestyrelse.
Uddannet vikar i KB’s vikariat
indbrud

10. Evt.

Vi spiser kl 18.15 og derefter gør vi klar
til bestyrelsesvalget.

