Skolebestyrelsesmøde, onsdag d. 27. januar kl. 17.00 – 20.00

Referat fra bestyrelsesmødet 27. januar 2016.

Kl. 17.00 – 18.00
Møde mellem dagtilbudsbestyrelse og skolebestyrelse
”Hvilke forventninger har forældre til 0 – 6 årige børn til en stærk lokal folkeskole?”
Der var gruppearb og Lise skriver det sammen og sender ud.

Referat fra bestyrelsesmøde
1.

Godkendelse af referat og dagsorden

Ref. Godkendt. Grundet fravær er nogle punkter udsat
2.

Budget og regnskab,
Gennemgang og mulighed for spørgsmål

v/Søren

Udsættes til næste møde.
3.

En stærk lokal folkeskole

v/Trine

Udsættes til næste møde
4.

Forældretilfredshed
Konklusioner af rapporten + kommentarer (bilag sendes inden mødet)
Giver rapporten anledning til prioriteringer ift:
- indsatsområdet?
- andre ting?

v/Lise

Lise har lavet sammendrag. Generelt en god forældretilfredshedsrapport. Nogle områder skal ha fokus.
Toiletforholdene er nævnt i rapporten. Der er lavet en renovering af Basens toiletter.
Martin nævner toiletterne ved 2. G. Der mangler håndklæder/papir inde på toilettet til at tørre hænder.
På området mobning scorer vi lavt. Skolen har en mobbepolitik.
Obs på ”klar til ungdomsudd.”
Formidling til forældre:
Forslag om video eller info i punktform blev vendt.
Udvælge områder vi ønsker at vise. Hvilke: TOP 5 eller/og LAV 5.
Konklusion:
Ledelsen snakker sammen om formen for tilbagemelding på forældretilfredshedsundersøgelsen.
Der laves en tilbagemelding senest 1. marts

Skolebestyrelsesmøde, onsdag d. 27. januar kl. 17.00 – 20.00
5.

Punkter til næste møde d. 25. februar

Budget og regnskab - Gennemgang og mulighed for spørgsmål
En stærk lokal folkeskole
Opfølgning på mødet med dagtilbuddets bestyrelse (hvis Lise har tilbagemelding fra dagtilbuddet)
Opfølgning på Tine og film om Vorrevangskolen
6.

Meddelelser og eventuelt

Formandskabet skal vurdere om næste mødet skal flyttes.
Toke orienterede om tiltaget med Trivselsledere. Trivselslederne skal arrangerer aktiviteter i 12 – pauserne. TL er børn fra 4. – 7. klasse.
Der blev orienteret om Team Rynkeby løbet samt samarbejdet med Skovbakken Fodbold.
Ref. Marc

