Brabrand, september 2018

Referat:
Skolebestyrelses- og SFO-forældrerådsmøde møde mandag den 17. september
1.

Velkommen til årets arbejde
i bestyrelse og nye medlemmer

Når elevrep. har punkter til dagsordenen skriver de til Anders i tide til at
punkterne kan komme på dagsordenen.
VI fortsætter med forretningsordenen.

2.

”Opstarts formalia”
Udkast til mødeplan/årshjul
Forretningsorden,
herunder opgaver
og forpligtigelser
for skolebestyrelsen

Heldagsmøde den 6. feb. Tilmelding til mødet den 29. oktober.
Mulige temaer til årshjulet:
Mobiltelefoner, røgfriskole, skolens fysiske rammer og hvordan vi holder
dem, karakter-fri-skole, bevægelse, skolevej, visionsarbejde, kost og
sundhed, højtbegavede elever, mindfulness i skolen, kvalitetsrapport og
LUP, konsekvenser af besparelser, skolestart på 0. årg.,

3.

Budget opfølgning

Jacob orienterer om budgettet for undervisning og SFO.

Opsamling vedr. B&U sparekatalog

Høringssvar fra MED, fagligklub (lærerne) og skolebestyrelsen er sendt.
Forventet. orienteringsmøde fredag kl. 15 efter byrådets førstebehandling af budget. Anders(skoleleder) og Lars (næstformand i område
MED) er inviteret.
Mulighed for foretræde for økonomiudvalget tirsdag. Frank deltager.
Møde for nye skolebestyrelsesmedlemmer og samtidig debat med
Thomas Medum arrangeret af JP- begge onsdag.

4.

SFO-samarbejdsaftale

Samarbejdsaftalen tilrettes med en dato – fortsætter ellers uændret.

5.

Lukke dage i SFO (debat)

Det debatteres hvorvidt der skal aftales lukkedage.
Det besluttes, at grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag og fredag efter kr. himmelfartsdag er lukkedage i 2018-19.

6.

Elevtrivselsundersøgelse –
hovedrapporten

Der laves nedslag i rapporten og debatteres hvilke tendenser vi kan se
og hvad vi kan lære af rapporten.

7.

Meddelelser
• Formanden
• Eleverne
• Medarbejderne
• Skoleledelsen
• Medlemmerne i øvrigt

8.

Eventuelt

Hovedgaden 5

Eleverne ønsker, at komme med til heldagsmødet.
Nedskæringsvarsler har påvirket personalet. Dejligt med opbakning
fra bestyrelsen.
Værdiregelsættet med nyt layout er næsten færdigt.

Bestyrelsen er velkomne forbi til personalets dag den 5. okt. kl. 9.30
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