Skolebestyrelsesmøde, onsdag d. 20. juni, kl. 17.00 – 18.00
Referat
Tilstede:
Poul, Trine, Torry, Toke, Henrik, Mette, Sara, Marianne, Biola, Vivi, Hanne, Lise, Mette, og Marc

1. Godkendelse af referat fra d. 22/5-2018
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Princip for bevægelse

v/ Trine

Der er to forslag til principper. Lise fremlagde et forslag. Forslaget er lavet ud fra de input grupperne fra sidst har lavet. Den er kortere og mere præcis.
Der er lidt små rettelser som skrives ind i princippet. Lise og Vivi retter til, og princippet skrives ind
sammen med de øvrige principper, der efterfølgende lægges på hjemmesiden.
4. Elevtrivsel
Kort orientering, spørgsmål og drøftelse

v/Lise

Lise præsenterede kort fra rapporten. Der gøres en indsats i fht. toiletterne. Generelt ligger vi fint
med et gennemsnit over det kommunale.
De enkelte klasseteam tager emnet op i deres klasser.
Lise orienterede kort om næste års indsatser, hvor bl.a. inklusion er en af dem. De vil blive yderlig
præsenteret efter ferien.
Skolebestyrelsen anerkender det flotte resultat.
Omkring trivsel er det vigtigt vi retter fokus mod kommunikationen mellem skole og forældre, lærere og forældre samt ledelse og forældre.
5. Evaluering af året
Hvad har fungeret godt?

Skolebestyrelsesmøde, onsdag d. 20. juni, kl. 17.00 – 18.00
Der er liv og aktivitet. Alle er engageret. Elevinddragelsen har været særligt godt. Vi skal
fortsætte samarbejdet med elevrådet. Eleverne er kommet ”på banen”. Eleverne (elevrådet) har oplevet at ”de voksne” har lyttet. Beslutning om at starte året med at invitere flere
elevrådsrepræsentanter med til møde. Vi skal holde fast i elevrådet.
Godt at der er en forældregruppe der vil forbedre skolen. Emnerne har været vedkommende
for dem. Som ny er det dejligt at der sker handling på det vi snakker om.
Eleverne (elevrådet) har oplevet at ”de voksne” har lyttet.
Det er sjovt og nemt at komme med ”noget”.
Vi skal bruge forældreressourcen bedre og mere.
Trine og Marc vil gerne komme med ideer til nye tiltag.
Vigtigt at tage godt imod de nye medlemmer.
6. Næste møde
Tirsdag d. 4. september kl. 17.00
7. Meddelelser og evt.
Skoleåret nærmer sin afslutning. Børnenes skemaer kommer ud senest på fredag. Det har været
nemt i år. Fagfordelingen gik fint og der er nu i gang med lokaleflytninger.
Der er dimission på tirsdag.
Poul foreslog ”Gå busser” – emnet drøftes i det nye bestyrelses år.
God sommer til alle.
Referat - Marc
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