Referat til Skolebestyrelsesmøde
Skoleåret 2019/20
Mødet afholdes onsdag d. 21. august 2019 kl 20.30-21.30 på Rolf Krake Skolen.
Afbud fra:

Emne

Hvad skal vi udrette

Proces

1.

Tid:
1 min.

Godkendelse af referat

Beslutning
Referatet er godkendt

2.

4 min.
Nyt fra profilrådene

Orientering

Udarbejdelse af
høringssvar

Der ønskes et
høringssvar vedr. en
revidering af
styrelsesvedtægten
samt bilag til denne.

3.

Se bilag rundsendt 26.
juni.

Punktet er til
orientering

Ingen elever

15 min.

Punktet er til
drøftelse

Skolelederne færdiggør udspil

4.

15 min.
Principper for skolehjem samarbejdet

Principperne har været
drøftet i de tre Profilråd
Punktet er til
og skal behandles, samt
drøftelse
endelig godkendes i
skolebestyrelsen.

5.

Inden næste møde fremsender de 3 skoler deres udkast, så de
kan godkendes.

10 min.
Status på skolebus
problematikken på SØ
og RK

Den åbne skolebus nr.
285 a og b lukkede ned
pr. 1.8. 2019. Det er
herefter kun
buskortberettigede
elever, der kan benytte
denne bus.

Punktet er til
orientering

Status. Mange forældre har arbejdet på at finde løsninger selv.
Der er ikke registreret børn, som udebliver fra skolen.
Der er opmærksomhed på, hvad det betyder for SFO.
Det er lidt svært at afgøre, om der er sket noget ift fremmødet.
Der vil blive lavet en opfølgning om to uger.
Der kigges særskilt på børnene i sprogklasserne.
Bestyrelsen får en status på næste møde.

6.

5 min.
Årsberetning

Den årlige beretning
skal ud til forældrene.
Input samt form
drøftes.

Punktet er til
drøftelse

7.

Vi udsender årsberetningen i juni.
Form og indhold drøftes i skolebestyrelsen i marts eller april.

5 min.

Børn- og Ungepolitikken

Der vil blive givet en
status på det aktuelle
arbejde med Børn- og
ungepolitikken

Punktet er til
orientering

Der afholdes et møde den 10. sept fra 17 - 19
To rep. Fra hvert profilråd mødes med rep. Fra bestyrelserne i
institutionerne.
Det overordnede tema er Udviklende fællesskaber.
Der kommer en melding tilbage profilråd/skolebestyrelsen
efterfølgende.
Ole indsamler navnene, så de kan få tilsendt dagsorden.
Skolerne skal der ud over arbejde med en at temaerne på egen

skole. Der er forskellige temaer i spil.

8.

5 min

Eventuelt

Til den kommende budgethøring indkaldes Tanja, Daniel og
Casper, som sammen med skolelederne laver et udkast til et
høringssvar.
Høringsmaterialet sendes ud til alle, som giver input til de 3
repræsentanter.
Skolebestyrelses workshop den 24. oktober fra 17-21 på Rolf
Krake.
Drøftelse af brugen af AULA på som punkt

