Dagsorden og referat til skolebestyrelsesmøde
Dato: 12. december 2018
Tidspunkt: kl. 18-21
Mødeleder: Gitte Gudmann
Julemiddag efter punkt 7
Nye dokumenter vedr. høringssvar ifbm
konfirmationsundervisning lagt i SB
mappen og læses inden mødet
Dagsorden:
Hvad handler punktet om, er der særlige
ansvarlige, gæster og er det til
orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

Deltagere: Gitte Gudmann, Charlotte Jersborg, Anne
Techau Brunn, Dorthe Blunch Olsen, Helle Nielsen,
Pelle Roholt Jensen, Inge Lethan, Aimee Francis,
Oliver Danielsen og Lene Steensberg
Fraværende: Randi Mariager (ny SB rep.), Nanna
Larsson, Rene Rasmussen Sjøholm, Lars Rendbæk
Jensen
Tid:
Estimeret tid
til
punktet

1.

Godkendelse af dagsorden (B)

5 min

2.

Godkendelse af referat og
opfølgning på aktioner (O, D, B)

10 min

-

-

Referat:
Opsummering af
orienteringen/drøftelsen og
konklusionen på beslutning

Skolebal:
Skolebal for 7-9. klasse.

Skriv vedr. Skolebal 7-9
SKOK undermappe etableres.
Folder ”gældende principper” på
intras redigeringsdel.
Trivselsgruppefolder til nye forældre
findes frem
Køb hæfte 4 fra skole og forældre
Udvide skabelon med felt: dato for
næste møde

Aktioner:
Hvad,
ansvarlig
og evt.
deadline

Salgstale for at melde sig, skal etableres.
Elevrødderne kommer med input til næste
møde.

Oliver og
Aimee
(og
Sivan)

PÅ intras SB redigeringsdel:
Alle dokumenter skal ligge under dato for
mødet.
Bemærk også at der er redigeret referat fra
sidste møde.
Gældende principper skal ligge på intra
redigeringsdel under ”gældende principper”.

LS taler
med Line

Trivseldokument, som forældre på et tidspunkt
har lavet, skal også ligges på intra
redigeringsdel.

3.

Nyt fra elevrådet (O)

5 min

Elevrådsrepræsentanterne kan ikke gå ind på
SB dokumenter. De skal oprettes, så dette er
muligt.
Fælleselevrødderne skal på studietur til London
Til kommende elevrådsmåde: Opfrisk regler for,
hvor eleverne må være i frikvartererne..

Aimee og
Oliver og
Line

4.

Nyt fra formanden (O, D, B))
-

5 min

Tilbud om foto lægges op til næste møde
Randis mail skal Gitte have fra Lene

Skole&Forældre vedr. lokalafdeling

Næstformand skal vælges til næste møde
Jakob Ottesen inviteres til næste møde ang
Huset

5.

Nyt fra ledelsen (O)
-

6.

7.

8.

personale

Øvrige meddelelser (O):
-

10 min

5 min

SKOK
MED

Driftbudget 2019 fremlægges og
godkendes af SB. (O, D, B)

20 min

Forældretilfredshedsundersøgelse
– fremlægges og analyse (O, D)

40 min

Godkendt
De to forskellige tal i tildelt og forbrug, handler
om, at forbruget ligger lidt under det
budgetterede.

LS
undersøger

Punktet skubbes til næste gang – resultat ikke
kommet

Høringssvar
-

9.

Konfirmationsforberedelse
Styrelsesvedtægt for
skolevæsenet i Hvidovre
Kommune

Forretningsorden for SB (O, D, B).

SB bakker op om forslag til forlængelse
Gitte melder ændringer ind til høringssvar

10 min

10. Evaluering:
- SB mødet
- Template for dagsorden

10 min

11. Forslag til / prioritering af punkter til
kommende møder

5 min

-

Ønske om at JO deltager på SB i
januar – fortæller om og viser Huset.
Se på gældende principper og
prioriter udarbejdelse af nye, inkl.
Beslutning om skabelon

Godkendt
Renskrives og underskrives

Gennemgang og godkendelse

Formand

Formand

Næste gang

Jakob giver rundvisning i Huset

Lene og
Jakob

12. Eventuelt

5 min

Matematikkens dag: 2 elever fra 9. klasse har
vundet en 3. plads

-

-

-

Næste Møde: 24. Januar 2019

-

