Skolebestyrelsesmøde, torsdag d. 25. august kl. 17.00 – 19.00

Referat
Tilstede: Trine, Hanne, Mette, Poul, Toke, Vivi, Marc, Torry, Biola, Mette og Lise.
Fraværende: Henrik, Martin
1. Hvad er en skolebestyrelse

v/ Trine

Efter en kort præsentation fortalte Trine om hendes tanker om bestyrelsens arbejde.
-

Grundlæggende vigtigt at vi i bestyrelsen kender hinanden.
Vigtigt at bestyrelsen hæver sig op og medvirker til at ”ilte” arbejdet på skolen.
Bestyrelsen er et vigtigt organ i skolens drift
Hæve sig op og arbejde for skolen
Bestyrelsen kan lave et princip som skolens skal arbejde efter
Bestyrelsen arbejder som regel med en indsats hen over et skoleår – har tidligere været
trivslen på skolen samt en stærk lokal folkeskole.
Et nyt emne skal vælges for indeværende skoleår.
Fører tilsyn med skolen
Udstikke retning
Aktivt at gøre noget – f. eks. Tombola, aktiviteter på Havnen, brev til personalet mm.

2. Præsentaion i grupper:
Gruppe 1: Hanne, Mette, Toke, Marc
Gruppe 2: Biola, Trine, Martin, Torry, Vivi
Gruppe 3: Poul, Henrik, Mette N., Lise
1 interviewer der er nysgerrig
1 – 2 lytter
1 bliver interviewet

v/ Lise + Trine

Skolebestyrelsesmøde, torsdag d. 25. august kl. 17.00 – 19.00
3. Året der kommer
- Indkredsning af tema / årets indsatsområde!
Tænk gerne muligheder inden mødet!

v/Trine og Lise

Punktet blev kort introduceret. Tages op igen næste gang. Vigtigt at alle møder op forberedte – har
gjort sig tanker om årets emne.
Mødedatoer:
d. 13. september
d. 27. oktober
d. 24. november – dialogmøde for område Randersvej, tidspunkt følger
d. 4. januar
d. 30. januar
d. 28. februar
d. 29. marts
d. 25. april
d. 31. maj
d. 15. juni

4. Næste møde
-

Lærernes dag – 5. okt
Årets tema

5. Meddelelser og evt.
Vi arbejder med vores trivselsdag som er onsdag den 14/9.
Venlig hilsen
Trine og Lise

