Referat Skolebestyrelsesmøde
Skoleåret 2018/19
Mødet afholdes torsdag d. 10. januar 2019 kl 19.35-21.30 på Rolf Krake.
Afbud fra:

Emne

Hvad skal vi udrette

1.

Proces

Tid:
2 min.

Godkendelse af referat

Beslutning
Punktet ”Udsatte punkter” skal på som et fast punkt

2.

8 min.

NBS:
-

-

Der arbejdes med flytning og hvordan det kan ske, så det
også bliver en overkommelig og god opgave for elever og
medarbejdere.
Der er ansat to nye afdelingsledere for indskoling og
overbygning

SØ:
Nyt fra Elever, formand,
skolerne

-

Profilen vokser lige så stille frem – eksempelvis med
koncertdagen d. 13. december.
Der arbejdes på en madordning en dag ugentligt

RK:
-

3.
Arbejdsgrundlag for
skolebestyrelsen

Drøftelse/beslutning

Profilen er blevet drøftet med henblik på, hvordan det
skal præsenteres for udvalget.
- Beløbet for skolerejser bliver der endnu engang sat
spørgsmålstegn ved ud fra, at det er vanskeligt at
finansiere en skolerejse med de nuværende 1000, - kr.
40 min. Skolebestyrelsen arbejder med:
- Principper. De vedtagne principper lægger Thomas ud på
Holstebro By Skoles hjemmeside. De allerede vedtagne
tages op til gennemsyn på et af de kommende møder.

-

Budgetter. Profilrådet drøfter det med henblik på en
indstilling til skolebestyrelsen, der endelig godkender
det.
- Høringssvar. Udarbejdes i skolebestyrelsen. I disse kan
der godt være et særstandpunkt fra de enkelte skolers
profilråd. Høringssvaret underskrives af ansvarshavende
skoleleder og skolebestyrelsesformand.
Profilrådet arbejder med:
- Udmøntningen af principperne
- Arbejdet med budgettet.
- Arbejdet med udviklingen af de enkelte skolers profil
Fremadrettet afholder vi to timers profilrådsmøder og en times
skolebestyrelsesmøde.
4.

5.

10 min.
Budget 2019

Kort orientering

Møde med Udvalget

Drøftelse/beslutning

Der er endnu ikke noget nyt.
40 min. Profilrådsformændene melder tilbage til Daniel senest søndag
om, hvor mange der kommer til dialogmødet med Børn- og
Ungeudvalget torsdag d. 17.1. fra kl. 16 – 17.
Dagsordenspunkter til mødet:
- Hver skole laver et kort oplæg vedr. arbejdet med egen
profil.
Vi vil desuden gerne høre udvalgets holdning til:
- De er et nyt udvalg, og vi vil derfor gerne høre deres
fremtidige vision for vores tre skoler i Holstebro By for
de næste tre år
Desuden vil vi gerne have en dialog om et konstruktivt
samarbejde mellem udvalg og Skolebestyrelse/Profilråd.

6.

5 min.
Placering af sporg- og
asylklasser

7.

Der er givet en kort orientering.

5 min.
Andet

8.

Kort orientering

-

Kurset for skolebestyrelsesarbejdet d. 21.1. er aflyst
Skolebestyrelsen er inviteret til workshop vedr. social
kontrol sammen med skoleledere og de medarbejdere
der arbejder i sprog- og velkomstbørnene. Det finder
sted d. 27.2. Invitation rundsendes.

