
Vi	  har	  møde	  på	  onsdag	  d.09.04.	  kl.19-‐21	  i	  personalerummet,	  og	  her	  er	  dagsordenen.	  
Der	  serveres	  lidt	  frugt	  og	  grønt.	  
	  
	  
1	  Godkendelse	  af	  referat	  	  
Godkendt	  
	  
2	  Elevrådet	  
Elevrådet	  har	  lavet	  en	  power	  point	  omkring	  elevinddragelse.	  Elever	  fra	  elevrådet	  vil	  går	  
rundt	  I	  klasserne	  og	  præsentere	  det.	  
Projekt	  med	  Danske	  Skole	  Elever	  -‐	  elevinddragelse	  i	  planlægningen	  af	  skoledagen.	  	  
	  
3	  Økonomi	  
Ser	  fint	  ud	  
	  
4	  Skole-‐hjem-‐samarbejde	  
DB	  har	  lavet	  et	  udkast	  til	  skole-‐hjem-‐samarbejde	  	  
-‐ Punktet	  ‘Skolen	  kontaktes	  via	  Intra’	  omformuleres	  
Er	  der	  krav	  om,	  hvornår	  der	  skal	  holdes	  skole-‐hjem-‐samtaler?	  Samtalerne	  skal	  ligge	  
mellem	  kl.	  8-‐17.	  De	  kommer	  som	  udgangspunkt	  til	  at	  foregå	  løbende	  hen	  over	  efteråret	  
og	  foråret.	  En	  tanke	  kunne	  være,	  at	  samtalerne	  foregik	  over	  en	  dag	  –	  det	  vil	  være	  en	  
god	  ide	  at	  prøve	  det	  af.	  
Skole-‐klasse-‐samarbejde;	  hvordan	  får	  vi	  det	  I	  spil?	  Vi	  er	  ved	  at	  få	  uddannet	  to	  
inklusionsvejledere,	  som	  kan	  sættes	  i	  spil.	  Tanken	  er,	  at	  de	  kan	  gå	  ind	  og	  supervisere	  
der,	  hvor	  der	  er	  behov,	  samt	  forebygge	  I	  lærerteamene.	  	  
Hvordan	  er	  vejen	  til	  ressourcepersonerne?	  Skal	  der	  informeres	  om.	  
Hvordan	  informeres	  der	  om	  reformen	  til	  forældrene?	  Der	  bliver	  informeret	  inden	  
sommerferien.	  	  
Elev	  pc’er	  –	  kan	  vi	  forvente,	  at	  eleverne	  har	  deres	  egne	  med?	  I	  8.	  og	  9.	  klasse	  skal	  de	  
have	  deres	  egne	  med.	  Har	  de	  ingen,	  kan	  de	  låne	  en	  af	  skolen.	  Der	  laves	  en	  kontrakt	  til	  
de	  forældre,	  som	  gerne	  vil	  låne	  en	  pc	  til	  deres	  barn.	  
	  
	  
	  
	  
	  



5	  Bestyrelsesvalg	  (se	  materialet	  udsendt	  tidligere)	  
DB	  sender	  en	  mail	  ud,	  som	  opfordrer	  forældrene	  til	  at	  stille	  op	  –	  der	  skal	  mindst	  findes	  
to,	  der	  ønsker	  at	  stille	  op.	  Der	  er	  valgmøde	  den	  23.	  april	  kl.	  19	  og	  valg	  den	  5.	  maj.	  
	  
6	  Orientering	  om	  
-‐	  legeplads	  
DB	  har	  en	  aftale	  med	  Bent	  Poulsen	  fredag	  den	  11.	  april.	  	  
-‐	  trafik	  x	  2	  
Tunnelen	  kommer.	  Skal	  stå	  færdig	  i	  2016.	  
Forældre	  har	  henvendt	  sig	  ift	  trafikkulturen	  mellem	  de	  to	  skoler.	  DB	  har	  haft	  fat	  i	  en	  
kørerskolelærer	  i	  nabolaget.	  Skolebestyrelsen	  vil	  opfordre	  forældrene	  til	  at	  være	  med	  i	  
et	  samarbejde	  med	  fokus	  på	  trafikkulturen.	  
-‐	  næste	  skoleår	  
Reformgrupperne	  er	  i	  fuld	  gang	  –	  2.	  behandling	  22.	  april.	  Herefter	  trækkes	  der	  af	  og	  
besluttes.	  
Vi	  har	  opslået	  5	  stillinger.	  4	  lærerstillinger	  og	  1	  børnehaveklasseleder.	  
-‐	  personalenyt	  
Der	  er	  konstitueret	  en	  souschef	  og	  en	  SFO-‐leder,	  så	  længe	  der	  er	  ansættelsesstop.	  
	  
7	  Næste	  møde	  17.06.,	  forslag	  til	  drøftelse	  
Forslag	  om,	  at	  skolebestyrelsesmedlemmerne	  arbejder	  mere	  med	  og	  ikke	  kun	  sidder	  
med	  til	  møderne.	  


