Skolebestyrelsesmøde
Mødedato

Mødested/lokale

Mødet påbegyndt kl.

Mødet afsluttet senest kl.

16.01.2019

Lokale på Hornsyld Skole

17.00

18.00 herefter
fællesmøde

Fraværende: Lucca,

Deltagere

Skolebestyrelsen

Emne – (ansvarlig)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Valg af ordstyrer.

Tine.

3. Høringssvar tildelingsmoDialog om udkastet til høringssvaret, som godkendes.
Vi sender først svaret til deadline 24.januar, så hvis der er
deller.
yderligere kommentarer, sendes disse rundt pr. mail.
Et udkast til et høringssvar
er vedhæftet som bilag. Udkastet er formuleret ud fra de
drøftelser der har været i
SKB.
(Kommentarer, bemærkninger, beslutning) TBA
20 min.
4. Gennemgang af overgang til Gennemgang af leder-netværkets årshjul.
SIM. Se bilag
(Orientering v. TBA)
Udover det, der fremgår af årshjulet:
10 min.
Som noget nyt er der i år startet et samarbejde, hvor 4.klasserne har en dag på SIM. Der er gode tilbagemeldinger, så
arrangementet gentages i finpudset udgave næste år.
Herudover er der marts arrangeret en fælles skakdag med
matematikfagligt indhold for 5.årgang. Dette er i år på Rårup.
Faglige netværk/fagligt samarbejde: naturfag, engelsk, tysk,
koordinerende matematik- og læsevejleder.
Vi overvejer en ny måde at lave klassedannelser på, som
gælder fra kommende skoleår.
5. Princip for forældresamarbejde.
(Nedsættelse af arbejdsgruppe og input)
15 min.

Arbejdsgruppe: Tine, Marianne og Michael.
Der laves et generelt udkast til næste møde, som der tages
udgangspunkt i til det videre arbejde, hvor det skal tilpasses
SIM.
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Et princip bør ikke fylde mere end en side.
Når principperne er opdateret, lægges de på skift i årshjulet
for skolebestyrelsen.
6. Økonomi. Forventet regnskab 2018(hvis det er klart)
(Orientering v. TBA)
5 min.
7. Eventuelt

Regnskabet for 2018 er ikke klart endnu.




8. Punkter til næste møde





Forslag om at skrive på skolens hjemmeside, at den
er ”under ombygning”, så det signaleres, at noget af
det, der ligger der, ikke er opdateret.
Vi forsøger at få et ekstraordinært bestyrelsesmøde
inden 6.marts, hvor punkterne, som er sendt rundt fra
forældrerepræsentanternes formøde, behandles. Troels forhører sig om, hvem der kan inviteres med fra
forvaltningen til at fortælle om skolebestyrelsens
rolle.
Nedsættelse af ansættelsesudvalg
Princip for forældresamarbejde (v/arbejdsgruppen)
Regnskab 2018 og budget 2019.
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