MØDEINDKALDELSE
Emne: BU Grejsdal Skole Mødeindkaldelse
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

28.oktober 2015

Personalerum

19.00

21.00

Deltagere

Else, Lars, Nikolaj, Marie, Kristina, Janus, Camilla, Pernille, Anette, Lene, Thomas, Connie, Jonas og Clara
Afbud fra

Pernille
Dato

Mødeindkalder

Direkte telefonnr.

Journalnr.

17-09-2015

Connie Tolderlund Hadberg

76 81 40 30

17.01.01-P35-6-14

Dagsorden

1.

Godkendelse af dagsorden (2 min)
Ændringsforslag: pkt. 5 flyttes op som pkt. 1, så elevrepræsentanterne kan gå
efter deres punkt.
Med den rettelse er dagsordenen godkendt.

2.

Aldersintegreret indskoling (rullende skolestart) (oplæg og drøftelse) (1
time og 15 min)
Gæster: Henrik Havnsgaard, Højen Skole og Jacob Bang Nygaard, Øster
Nykirke Skole.
Personale fra lille afdeling: Heidi, Linne, Kirsten og Helle
Henrik: Om aldersintegreret indskoling og rullende skolestart. Hvad gør Højen
Skole? Hvilke erfaringer har I gjort jer?
Jacob: om overgangen mellem almindelig skolestart og klassedannelse til
aldersintegreret undervisning. Hvordan har processen været? Hvad er jeres
erfaring med det i hverdagen nu?
Oplæg og drøftelse. Personale fra lille afdeling deltager i drøftelsen.
God drøftelse. Drøftelsen fortsætter i personalegruppen og ledelsen faciliterer
den videre proces i personalegruppen. Emnet tages op i skolebestyrelsen igen
efter dette (forår 2016)

3.

Ansøgning om orlov fra medlem og valg af næstformand (vedtagelse og
skriftlig valg af næstformand) (15 min)
Skolebestyrelsen har vedtaget at bevilge Marie Hyldgaard Kjeldsen orlov fra
bestyrelsesarbejdet fra 1. oktober og frem til og med den 30. april. I perioden
indtræder suppleant Pernille Woidemann Bak for Marie. I perioden er Lars
Pagh valgt som næstformand.

Bilag
Evt. bemærkninger

4.

Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (15 min)
Mini League: afholdes den 6. november i gymnastiksalen (samarbejde mellem
børnehaver i distriktet og skolen).
Kristina og Connie har deltaget i møde med Børne- og familieudvalget (emner:
budget, kvalitetsrapport, den gode overgang mellem børnehave og skole og
forældretilfredshedsundersøgelse).
Ansættelser: Maybritt Puggaard er ansat som barselsvikar for Maria frem til
juni 2016. Line Papuga, som er pædagogmedhjælper er fra 1. december ansat
nogle flere timer, så hun er her hver dag både i skoledelen og i SFO.

5.

Elevråd (orientering) (5 min)
Der har været afholdt to møder. Jonas (fra 6. klasse) er valgt som formand. De
har drøftet hvilke ting de gerne vil have i skolegården og lave et logo for
elevrådet.

6.

Evt. (10 min.)

Næste møde den 3. december kl. 18.00-21.00 (juleafslutning)

