Referat fra Skolebestyrelsesmøde, d. 22. maj, kl. 17.00 – 19.00

Kl. 16.30 – 17.00
Møde vedr. skolebestyrelsens sammensætning af forældrerepræsentanter
Lise orienterede om processen vedr. valg til bestyrelsen.
Hanne og Biola er ikke på valg.
Henrik og Poul flytter og træder ud af bestyrelsen.
Trine, Marianne, Sarah, Martin og Mette er på valg.
Maria og Mikkel stiller op til bestyrelsen.
Sarah og Marianne meldte sig til at være suppleanter: Marianne som 1. suppleant og Sarah som 2.
Den nye bestyrelse konstitueres på det første møde efter sommerferien.
________________________________________________________________________
Referat
Tilstede: Hanne, Trine, Torry, Martin, Mette, Henrik, Toke, Mette, Vivi, Lise, Marianne og Marc.
1. Godkendelse af referat fra d. 27/2-2018

(vedlagt)

Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Skolebestyrelsesvalg
Valgprocessen
Forretningsorden
Valgprocessen er færdig. Den nye bestyrelse præsenteres på forældreintra og hjemmesiden i indeværende uge.
Forretningsordenen blev gennemgået. Den tilrettede udgave vedlægges referatet. Punktet er på
mødet i juni.
Derudover præsenteres den på det første bestyrelsesmøde i det nye valgår.
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4. Årets indsats

v/Trine

Lise orienterede bestyrelsen om hvordan vi på skolen arbejder med bevægelse.
Lise har været rundt i klasserne hvor hun har fortalt eleverne om det arbejde vi er i gang med.
På skolen arbejdes der med udvikling af bevægelsen.
6 medarbejdere fra skolens forskellige afdelinger deltager i iMOOW, som er et projektforløb om
bevægelse i undervisningen. I løbet af det kommende skoleår bliver alle medarbejdere involveret
via forskellige workshops.
Derudover udarbejdes i skoleåret 2018-19 en bevægelsespolitik
Der blev lavet fire udkast til princippet. Lise og Trine samskriver det til et. Udkastet sendes rundt til
godkendelse og/eller kommentarer. Således det er godkendt inden Vorrebladet udgives.
5. Orientering fra SFO-forældrerådsmøde
Der har været afholdt møder, men vi har også måtte aflyse. Tema til næste år: Feriepasning i SFO,
kommunikation.
Vi forventer samme antal møder som nu ca. 5 møder årligt.
6. Punkter til næste møde
- Forretningsorden
- Princip for bevægelse
7. Meddelelser og evt.
Der skal laves artikel til skolebladet – TEMA: Børnetrivsel. Henrik skriver artikel.
Der er spisning på Restaurant Anker på havnen efter næste best. møde.
Mødet er den 20/6 kl. 17.00.
Lise orienterede om de forventede besparelser på budgettet i B og U.
Torry orienterede om afstemning i fht overenskomstforhandlingen.
Planlægningen af det nye skoleår er ved at være færdig. Søren forventer at lave skemaer inden for
de næste uger.
Ref. Marc

