MØDEREFERAT
Emne: BU Grejsdal Skole Mødereferat
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

28. april 2016

Personalerum

19.00

21.00

Deltagere

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

Nikolaj, Torben, Jonas og Clara
Fraværende: Pernille
Dato

Mødeindkalder

Direkte telefonnr.

Journalnr.

28.04.16

Connie Tolderlund Hadberg

76 81 40 30

17.01.01-P35-6-14

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden (2 min)
Godkendt.

2.

Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (20 min)
Kristina: Orientering om Grejsdal Skoles begæring til politikerne er behandlet i
byrådet med afslag, og der har været indslag i Kanal 94 og Vejle Amts
Folkeblad. Anders Bruun har henvendt sig til politikerne så det bliver drøftet på
førstkommende dialogmøde.
Ledelse: Ansættelser: stilling opslås(bl.a. dansk), Ina Gjødsbøll Møller startet,
Barsel: barselsvikar næste skoleår: opslås; Åben skole: bevilget midler til
projekt om grundlæggende kodekompetencer med firma App Acadamy
(50.000); tilsluttet fablab@school; Vejle Kommunes digitaliseringsstrategi er
næsten færdig og forventes politisk behandlet inden længe.
Else: IT/medier: henvendelse om brug af medier i frikvarterer – princip
udarbejdes. Punktet sættes på et senere bestyrelsesmøde.

3.

Elevråd (orientering) (5 min)
Der arbejdes lige nu med at finde ud af, hvad de bevilgede penge skal bruges
til.

4.

Princip vedr. Lejrskoler (drøftelse og vedtagelse) (30 min) – se bilag
Princippet vedtaget. Det lægges snarest på hjemmesiden.

5.

Inklusion – praksis på Grejsdal Skole (oplæg og drøftelse) (30 min) – se
bilag.
Drøftelse og enighed om at vi skal formidle viden om praksis på skolen samt
lave principper for inklusion/fællesskab, som skal danne rammen om det videre
arbejde og kommunikation med forældrene.
Connie offentliggør det fremlagte dokument, som beskriver personalets
systematiske arbejde med opfølgning i forhold til elever og samarbejde med
hjemmet samt laver en følgeskrivelse, som sikrer, at dokumentet er let at forstå.

6.

Møderække næste skoleår (godkendelse) (5 min)

a. SB-møder kl. 19-21 (undtaget jul og sommer):
29.8., 27.9., 26.10., 8.12. kl. 18-21, 16.1., 21.2., 22.3., 20.4.,
22.5., 13.6. kl. 18-21
Godkendt.
7.

SB-valg (Opstillingsmøde) (20 min)
På valg er tre medlemmer: Else Iversen, Lars Pagh og Janus Høyrup BachNielsen
Opstillet dd.: Janus Høyrup Bach-Nielsen, Pernille Woidemann Bak og Tine
Corfitz Jørgensen
Suppleanter skal findes. Valg-gruppen (Camilla, Kristina og Connie) følger op
på dette. Kristina følger op i forhold til bestyrelsesmedlems orlov.

8.

Evt. (5 min.)
Ikke noget at bemærke.

-

Ref. CH

Pkt. til kommende møder:
Udmøntning af kostpolitik
Samarbejde mellem pædagoger og lærere, mål og samarbejde i SFO
IT-politik: punkt til kommende møde (Else medbringer materialer til
inspiration)

