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Mødt
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Afbud Sune Bjerglund Nielsen, Gitte Gudmand, Charlotte Jersborg.
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Valg af mødeleder -5.min
Elever – 10 min.
Evaluering af første skoledag. 5.min
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Evaluering SB´s årsberetningsarrange- Godt med to dage i stedet for tre. Årsberetningen
ment samt de fælles forældremøder - blev rettet til, så alle var tilfredse med den. Ople20.min.
ves at fungere godt med vekselvirkningen mellem
beretning og fællesmøde.
Nogle klasser havde møde før fællesmødet og
mødte derefter ind. Der var stort fremmøde og
engagement i 0.klasserne. I år var 8.klasserne på
lejrskole under mødet, og vi har færre 9.klasser.
SPISNING – 30.min.
Drøftelse af tidsfrister for indkaldelse De kendte fælles skolearrangementer. Skrives i
til forældremøde, samråd o.lign. Even- nyhedsbrevet som sendes ud før sommerferien.
tuelt i relation til kommunikationsEllers:
principper – 20.min
Indkaldelse til samråd - 1.måned før og andre
kendte møder 1.måned før. Eller så snart dato
kendes.
Samme med koloniophold. Der gives besked når
opholdet kendes. LH laver forslag til princip vedr.
Dette til næste SB-møde.
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Lars Rendbæk
Ikke mødt

Ballonopsendelsen er en tradition som er meget værdsat. Vi beder personalet om at tænke
over mulighederne.
Meget godt at de andre børn er med til at
byde de nye 0.klasser velkommen.
Mht. Forældrearrangementet 1.skoledag er vi
ved at udvikle på hvilken information der gives hvornår på de tre forskellige 0.klassedage.
Generelt positive tilbagemeldinger.
Der skal tænkes på at præsentere konceptet
inkl. forventninger i forb. Med denne dag.
Der kan skaffes nedbrydelige balloner til næste skolestart grundet miljøovervejelser.
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Status på ansættelse af ny viceskolele- Der blev redegjort for status for tidl. Ansættelsesder og ledelsesstrukturen indtil da – proces, og nuværende.
10.min
Forslag om at flytte samtaler til PLC, da det er væsentligt mere rart og imødekommende at sidde
der. 1.samt. Ønskes at vare 45 minutter til hver
samtale. Der redegjordes for den formelle proces
ifht. Skolebestyrelsens rolle v.ansættelse af viceskoleleder.
Meddelelser -30.min
1. Formanden redegjorde for at have fået henv,
1. Formanden
fra fotofirma.
2. Skoleledelsen
2. Regler for hunde i skolegården. Nedskrives og
3. Fællesmødet
sendes ud af skoleledelsen
4. Lokal MED
3. Intet
5. Skolekontaktrådet
4. Har endnu ikke været afholdt
6. Andre
5. Møde d.21 sept. Afbud fra SKOK-rep. Formanden undersøger om han kan være stand-in.
6. Intet
Punkter til næste møde – 15.min
Principper for udbytte af undervisningen revideres
på førstkommende SB.
Gennemgang af principper som skal revideres og
synliggøres.
Punkt vedr. Huset. medtages
Næste møde d.12.oktober
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LH

Eventuelt - 10.min

Lærerrep. var til venskabsbystævne i Tuusula i Finland. Han vil gerne gøre bedre reklame for stævnet om to år, så vi får flere elever med.

