Referat Skolebestyrelsesmøde 29/10-19
Skoleåret 2019/20
Mødet afholdes tirsdag d. 29. september 2019 fra kl 20.30-21.30 på Sønderlandsskolen
Afbud fra: Lise Frølund, Tanja Cortz, Daniel Søgård, Anne Toft, Hans Erik Krytoft

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

NBS: BU-politikken (Krop og bevægelse og udviklende
fællesskaber) Profilen, Aula, kommunikation, lektier, ugeplaner
m.m.
Rolf Krake: AULA, kommunikation – retningslinjer. BUpolitikken, (Udviklende Fællesskaber mellem årgange, styrke og
almen m.m.)

Punktet er til
orientering

Sønderland: BU-politikken (Udviklende fællesskaber – sprog og
trivsel), AULA. Info om lærermøde på museet om samarbejde.
Valgperioden som punkt på bestyrelsesmøde
3.

15 min.
Formandsvalg

Daniel ønsker at
fratræde
formandshvervet. Der
skal derfor vælges

Punktet er til
drøftelse

Casper Hansen blev enstemmigt valgt
Dorte forbliver som næstformand

4.

15 min.

Orientering omkring
budget 2020 mv.

Status i forlængelse af
de aktuelle
budgetdrøftelser

10 min.

Børn- og Ungepolitikken

Kort orientering i
forhold til
styregruppens arbejde.

SFO bussen

Daniel har kontaktet
udvalget for Børn- og
Unge vedr. en
bekymring for den
fremtidige integration,
nu bussen er
bortfaldet.

6.

7.

Positivt at meget tyder på, at folkeskolen prioriteres. En tro på
at bestyrelsen har haft indflydelse med den direkte henvendelse
til politikerne.

Punktet er til
drøftelse

5.

Der var ikke noget besluttet, så der kunne ikke fremlægges
relevant orientering.

Punktet er til
orientering

Det kunne overvejes at der kommer en rosende udmelding til
politikerne for deres beslutning.
Der er udarbejdet et fælles udgangspunkt på baggrund den
proces, der har været i samarbejdet mellem repræsentanter af
forældre i institutioner og skoler.
4 pejlemærker, relationer, sammenhæng, trivsel og ligeværd.
Er omdrejningspunkterne for samarbejdet mellem institutioner
og skoler, som internt på skolerne, når fokus er på udviklende
fællesskaber.

10 min.
Punktet er til
orientering

Der er blevet indhentet de seneste tal for de enkelte SFOér, og
det skal drøftes på udvalgsmødet

8.

5 min

Kommende punkter:
Hvordan får bestyrelsen gjort opmærksom på sig selv og sit
arbejde?
Valgperiodens længde.

Eventuelt
Der skal følges op på oplysninger på hjemmesiden. Medlemmer
i bestyrelsen, kontaktoplysninger m.m.

