MØDEINDKALDELSE
Emne: BU Grejsdal Skole Mødeindkaldelse
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

23. februar 2016

Personalerum

19.00

21.00

Deltagere

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

Jonas og Clara
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)
Godkendt med tilføjelse af pkt. 3 om godkendelse af lukkedage

2.

Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (15 min)
Leder: Økonomi: forbrugsprocent i 2015: 96,25; Personalesituation:
fratrædelse efter opsigelse i fb. Med sygdom: dækket ind af pædagoger samt
medhjælpere; kommende 0. klasse pt. 19 elever; førskoletilmeldinger i gang.
Pædagog overføres fra Grejsdalens Børnehus i førskoleperiode.
Der er ansat to nye bogopsættere fra 6. klasse på biblioteket.
Lærerne: I marts Fisk (kompetenceudvikling) - Grejsdal Skole er værtsskole,
forårskoncert, byg et hus og meget andet.

3.

Godkendelse af lukkedage i SFO 2016 (5 min) (godkendelse)
Kalender udleveret med 8 lukkedage: 3 dage op til påske, dagen efter Kr.
Himmelfartsdag samt mellem jul og nytår. Planen er godkendt.

4.

Elevråd (orientering) (5 min)
Ikke noget siden sidst (der har ikke været møde – tiden er gået med
planlægning og gennemførelse af skolefest samt vinterferie)

5.

SB-valg (planlægning af proces) (20 min)
På valg er tre medlemmer: Else Iversen, Lars Pagh og Janus Høyrup BachNielsen
Der bør vælges 2 suppleanter.
Der skal laves en valgbestyrelse: CH, Kristinna, Camilla
Valgbestyrelsen planlægger og gennemfører processen.
Else genopstiller ikke
Lars genopstiller ikke
Janus genopstiller
Pernille stiller op
Til forårskoncerten Siger Kristina 3 ord om bestyrelsesvalg

6.

Evaluering af møde med Årsberetning og Jonas Ravn (drøftelse) (15 min)
Der var desværre ringe fremmøde.
Oplæggene om dagen tog afsæt i børnenes erfaringer. Det virkede som om at
børnene synes det var godt. Dog meget envejskommunikation – og oplæggene
kom lidt på rygraden.
Har vi nået målet om at både børn og forældre er en del af debatten…?
Forslag ved fremtidige oplæg/årsberetning: Oplæg på en time og ordinære
forældremøder eller evt. skole-hjem-samtaler lige efter.

7.

Samarbejde med andre skolebestyrelser (orientering) (10 min)
Drøftelse om der skal være et fællesforum for sb-medlemmer i kommunen: Der
blev enighed om, at der er skabt et forum. Pressemeddelelse udsendt.
Indstilling til Vejle Kommune om mulighed for at ændre i skoledagens længde.
Der er nedsat en styregruppe som arbejder med det og med ideer til
dialogmøder fremover.
Det er stadig en mulighed for den enkelte skolebestyrelse eller i et samarbejde
med andre skoler at sende forslag mm. til forvaltningen.
Kristinna følger op inden næste sb-møde. Punktet sættes på igen på næste
møde.

8.

Værdidebat (oplæg fra personale om proces, drøftelse) – (45 min)
Pkt. startet kl. 20.50 og omformuleres til kort indføring i, hvor personalet er
med arbejdet med Pals.
Værdidebatten prioriteres næste møde.

9.

Evt. (5 min.)
-

Bilag
Evt. bemærkninger

Sygefravær: SB stiller sig til rådighed, hvis der er noget, som forældrene
kan bidrage med i fht. personalets trivsel
Fredag den 4. marts ved 13-tiden: underskrivelse af trivselserklæring…SBmedlemmer: Camilla/Pernille afklarer hvem der kommer

