Referat Skolebestyrelsesmøde
Skoleåret 2018/19
Mødet afholdes onsdag d. 24. april 2019 kl 20.30-21.30 på Rolf Krake Skolen. Vi mødes i kantinen bygning B
Afbud fra: Pernille Sloth Lindhardt, Daniel Søgaard, Anne Toft, elever fra RK og SØNL.

Emne

Hvad skal vi udrette

Proces

1.

Tid:
1 min.

Beslutning

9 min.

NBS: Drøftet mulighederne for samvær på tværs af klasserne.
Carsten deltager på næste elevrådsmøde.

Godkendelse af referat
2.
Nyt fra elevrådene

Søn: Ikke noget
RK: ikke noget

3.
Principper for skole/
hjemsamarbejde

Der skal udarbejdes
principper for
skolehjemsamarbejdet
på de tre skoler.

Der ønskes en
proces for dette
hvor
profilrådene
inddrages i
dette arbejde

Se tidligere vedtaget
princip for skolerejser

Profilrådet ved
Rolf Krake
Skolen har
fremsendt en
ønske om at
give muligheden

4.
Ønske om forhøjelse af
forældrebetalingen til
skolerejser

15 min.
En arbejdsgruppe med en rep. fra hver skole, kigger på de
eksisterende fra de 3 skoler, og kommer med et oplæg til
profilrådene, som de kan arbejde med den 21. maj.
Medlemmer i arbejdsgruppen: Hanne, Casper og (Daniel)
10 min.
Der er ikke opbakning til at forældrebetalingen øges. Der
opfordres til at klasserne bliver aktive i at tjene ekstra penge.
Opmærksomhed på at huske styrkeklasserne.
Det med opmærksomheden på styrkeklasserne tilføjes
princippet.

for at forhøje
forældrebetalin
gen i
forbindelse med
skolerejser

5.
Planlægning af
kommende skoleår

Punktet er sat på igen i
forhold til kommende
skoleår og
planlægningen.

6.

10
min.
Der er ikke ændringer ift i år.

5 min.
Beredskabsplan

Er på baggrund af henvendelse efter episoder med falske
alarmer på NBS.
Det er der taget hånd om sagen på NBS.
Opmærksomhed på orientering og opfølgning efter en alarm.

Orientering

7.

5 min.
Børne- og
ungepolitikken

Drøftelse af forslag til
proces

Der findes en repræsentant fra hvert profilråd.
Formændene er ansvarlig for at melde et navn tilbage til deres
skoleleder, gerne inden 1. maj.

8.

1 min.
Børn og unge politikken
Styrkeklasser
Principper for skole/hjem samarbejde
Kommunikation - inddragelse af forældrene

Punkter til kommende
skolebestyrelsesmøde

9.

Eventuelt

5 min

