MØDEINDKALDELSE + REFERAT
Emne: BU Grejsdal Skole Mødeindkaldelse
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Sluttidspunkt kl.

22. maj 2017

Personalerummet

19.00

21.00

Deltagere

Nikolaj, Kristina, Janus, Camilla, Pernille, Tine, Marie, Jens Jakob, Anette, Torben, Charlotte, Connie, Lars
Afbud fra

Marie, Janus, Torben, Nikolaj, Camilla, Connie
Dato

Dagsorden

1.

Mødeindkalder

Direkte telefonnr.

Journalnr.

Connie Tolderlund Hadberg

76 81 40 30

17.01.01-P35-6-14

Kort præsentationsrunde
Godkendelse af dagsorden (2 min) ingen kommentarer

2.

Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (25 min)
Formand: orienterer om Connies situation.
Forlænget skoledag – ikke imponeret over tilbuddet og tidsfristerne fra
undervisningsministeriet – der er givet feedback til UVM – men bestyrelsen
har ikke hørt noget. De afventer svar.
Janus ønsker at udtræde af skolebestyrelsen – formanden kontakter de øvrige
suppleanter.
Tegnefilmsprojekt om skolestart – fra forældre til forældre – forventninger fra
skole til forældre og omvendt.
Forretningsorden: bestyrelsen skal konstituere sig.
Anette: Drop mob – tilbud om forløb – de vil komme på et bestyrelsesmøde –
dato er ikke fundet endnu.

3.

Skoleårets planlægning, status (orientering) (15 min)
fagfordeling er godt i gang og næsten i hus – der kommer en liste med
klasselærere
I den forbindelse ses det, at skolen mangler en dansk og klasselærer. Der er
opslået en stillingsannonce.

4.

Lukkedage SFO 17/18 (Oplæg, beslutning) (15 min)
Kalender med forslag fremlægges og godkendes. Lægges på intra til
info. Der bliver 7 lukkedage kommende periode.
Årshjul for SB samt møderække 17/18 (oplæg, beslutning) (15 min)
Fremlæggelse af møderække og det mindre antal møder.
Bestyrelsen foreslår 8 møder – og at udlægge den 13/6 som buffer,
der kun afholdes ved behov.
Tiltaget evalueres efter et år.
Tidspunktet blev drøftet med forskellige kommentarer:
- bestyrelsen mener, at et fast tidspunkt er bedst

5.

6.

Skolebestyrelsen på Intra: hvad, hvor ofte, hvordan (drøftelse) (25 min)

Bestyrelsen er ikke så synlig på forældreintra – hvordan findes en balance med
at sende relevant info uden det opleves som spam hos forældrene?
Forslag om at lave korte opslag med relevante aktuelle informationer med link
til videre læsning
Opslag når bestyrelsen fx er i medierne med aktualiteter
7. Evt. (10 min.)
Skoledagens opbygning – hvordan er man landet som den er nu fx med de lange
pauser.
Lars fortæller om de overordnede rammer i lovgivningen.

-

Bilag

Pkt. til kommende møder:
Mål og samarbejde i SFO
Princip undervisningens organisering mm.
Evaluering, opfølgning i fht. IT og sociale medier
Drøftelse af tendensen til ønske om nedsat arbejdstid

Næste møde: 13/6 kl. 18 – 21

Evt. bemærkninger
Junimødet: evt. mobbekursus, årshjul samt drøftelse af øget elevtal

Forretningsorden
Forældre, der udtræder af bestyrelsen

