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Connie Tolderlund Hadberg

76 81 40 30

17.01.01-P35-6-14

1.

Godkendelse af dagsorden (2 min)
Godkendt.

2.

Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (25 min)
Kristina: Høringssvar afsendt til forvaltning vedr. ressourcetildelingsmodel
Connie: Indskrivning: 29 havde ønsket skolen, 26 starter i 0. klasse. Vi
igangsætter proces med evaluering af minileague og spiller ud med, at vi
fortsætter næste år. APV, skimmelsvamp i kælder: processen med behandling
er nu afsluttet og der skal rengøres, og der vil blive foretaget ny måling om ca.
en måned. PALS igangsættes blandt eleverne fra på fredag med de
forventninger vi træner.
Anette: Skolefest, evalueret: Alle på mellemtrinnet synes det var en god uge.
Trivselsundersøgelse igangsættes og temaet ”Fri for mobberi” drøftes på
teammøder.

3.

Ansættelse af viceskoleleder, proces (orientering) (10 min)
Orientering om ansættelsesudvalg, test og proces. Stillingen er slået op med
deadline for ansøgning den 8. marts.

4.

Økonomi, budget (information) (15 min.)
Der er endnu ikke udsendt ressourcefordeling, og derfor må punktet udskydes.
Ny ressourcemodel bliver politisk behandlet den 9. marts.

5.

Princip Skole- hjem-samarbejde (orientering, godkendelse) (25 min)
Bilag fremsendt til alle. Drøftelse.
Princippet er vedtaget med nogle få tilføjelser om elektronisk kommunikation.

6.

Forældretilfredshedsundersøgelse (fremlæggelse af resultat, drøftelse) (25
min)
CH fremlægger og gennemgår resultater. Rapporten bygger på en svarprocent
på 63,5% og tegner et øjebliksbillede af forældrenes holdning til skolen.
Skolebestyrelsen har drøftet nogle generelle tendenser, som skolen vil arbejde
videre med.

Rapporten offentliggøres den 10. marts på skolens hjemmeside.
7.

Evt. (10 min.)
Ikke noget til evt.

Pkt. til kommende møder:
- Mål og samarbejde i SFO
- IT: undervisning/møde for forældre…

Ref. CH

