Referat fra Skolebestyrelsesmøde
Skoleåret 2019/20
Mødet afholdes mandag d. 23. september 2019 fra kl 20.00-21.30 på Nørre Boulevard Skolen
Afbud fra:

Emne

Hvad skal vi udrette

Proces

1.

Tid:
1 min.

Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

2.

4 min.

Nyt fra profilrådene

Beslutning

Orientering af
Profilrådene

Punktet er til
orientering

RK: Opmærksomhed på børn der dropper ud af SFO´en pga.
manglende transport hjem til trekanten.
SØ: Budgetdrøftelser, børne- og ungepolitikken, drøftelse af
kultur på skolen og behandling af inventar.
NBS: Evaluering af indvielse mv. Drøftelse af opgavepres.

3.

AULA bliver
tilgængeligt fra uge 43
ude på skolerne.
Det skal afgøres, i
AULA og kommunikation
hvilket fora
drøftelserne vedr.
kommunikation mv. på
AULA skal finde sted.

15 min.

Punktet er til
drøftelse

Skolebestyrelsen ønsker at drøftelserne vedr. AULA starter i
profilrådene. Vi tager punktet op igen på et senere tidspunkt for
fælles vidensdeling.

4.
Principper for skolehjem samarbejdet

Principperne har været
drøftet i de tre Profilråd
og har været rundsendt Punktet er til
til skolebestyrelsen. De drøftelse
skal nu til endelig
godkendes.

5.

Principper tiltrædes.

20 min.
Orientering omkring
budgetopfølgning pr.
31.8.

Status i forlængelse af
budgetopfølgning pr.
31.8.

Børn- og Ungepolitikken

Status på det aktuelle
arbejde med Børn- og
unge politikken i
forlængelse af
arbejdsmødet d. 10.9.,
samt forventninger til
det videre arbejde.

6.

Punktet er til
orientering

Punktet er taget til efterretning.

20 min.
Punktet er til
orientering

7.

Bente gav en orientering fra mødet vedr. børn- og
ungepolitikken, der blev afholdt sammen med daginstitutioner i
Holstebro by. Her var der fokus på de værdier og aktiviteter man
ønskede for det videre arbejde. Styregruppen mødes igen og
samler op på det videre arbejde, som herefter kommer tilbage
til skolebestyrelsen, samt de lokale profilråd.

10 min.
Nyt fra formanden

8.

10 min.

Eventuelt

Skolebestyrelsens
formand har ordet.

Daniel Søgaard har fået nyt arbejde og bliver derfor nødsaget til
at trække sig som formand for skolebestyrelsen. Men Daniel
bliver siddende i skolebestyrelsen.

Punktet er til
orientering

5 min

Intet

