REFERAT
Emne: BU Grejsdal Skole Mødeindkaldelse + referat
Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Sluttidspunkt kl.

13. juni 2017

Personalerummet

18.00

21.00

Deltagere

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

Torben, Nikolaj, Janus, Jens Jakob, Pernille - Camilla
Dato

Dagsorden

Mødeindkalder

Direkte telefonnr.

Charlotte Nissen

76 81 40 30

Journalnr.

1.

Kort præsentationsrunde
Godkendelse af dagsorden (2 min) dagsorden og referat fra sidst er godkendt.

2.

Orientering (Formand, ledelse, medarbejdere, forældre) (10 min)
Kristina har været med til møde i tegnefilmsprojektet om den gode overgang
mellem børnehave og skole
Bestyrelsen har stadig ikke hørt UVM
Ledelsen orienterer om:
nyansættelse – Line Holbæk som bor i Vamdrup – hun starter d. 26/6 og er
med i planlægningen af kommende skoleår.
Status på skoleårets planlægning – brikkerne er klar til at blive lagt til skemaer
– vi forventer der er skemaer klar i starten af næste uge
Skolen har været udtrukket til ekstern audit – der var ikke nogen videre
kommentarer.
Der har været valg bland de ansatte til skolebestyrelsen – fremover bliver
medarbejderrepræsentanterne Maria og Anette
Anette er TR for lærerne og Maria er TR for pædagogerne

3.

Konstituere formand/næstformand jf. forretningsorden (10 min)
Punktet udsættes, da bestyrelsen pga. antal fremmødte ikke er
beslutningsdygtige

4.

Rokade af bestyrelsesmedlemmer (10 min)
Janus Høyrup Bach-Nielsen træder ud af bestyrelsen – Jens Jakob Ellebæk
træder ind og Gitte Gaarde Bisgaard bliver 1. suppleant

5.

Årsberetning og planlægning af fælles forældremøde/orientering af
forældre (10 min)
Forslag til punkter til årsberetning blev gennemgået og fordelt.
Formanden laver et kort opslag på intra
Medlemmerne deltager på klassernes forældremøder og aflægger beretning og
slår samtidig et slag for forårets valg.

6.

Status for principarbejdet (10 min)
Der er lavet principper for It-politik og skolehjemsamarbejdet
De næste principper, der skal arbejdes med er Undervisningens organisering og
Underretning til hjemmet om elevens udbytte af undervisning

7.

Revidere årshjul (10 min)
Punktet udskydes til et senere møde

8.

Evt. (5 min.)
Forslag om at referatet godkendes mundtligt umiddelbart efter mødet, så det
kan lægges ud på intra hurtigt. Forslaget tages på som punkt til et kommende
møde.

Bilag
Evt. bemærkninger

Pkt. til kommende møder:
Mål og samarbejde i SFO
Princip undervisningens organisering mm.
Evaluering, opfølgning i fht. IT og sociale medier
årshjul

Næste møde: 28/8 2017 kl 19 - 21

