Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 27. maj 2015 kl. 19.00-21.00
Deltagere: Tonny Lauridsen (forældrerep.), Rikke Hymøller (forældrerep.), Stine Jacobsen
(forældrerep.), Anne Mette Thrane (forældrerep.), Klaus Kristiansen (forældrerep.), Tina Iversen
(medarbejderrep.), Trine Søgaard (medarbejderrep.), Bente Christensen (SFO-leder), Morten Bech
Sørensen (viceskolel.), Charlotte Rasmussen (skolel.)
_________________________________________________________________________________
1.

Godkendelse af dagsorden

5 min.

Godkendt
_________________________________________________________________________________
2.

Timefordelingsplan
25 min.
Drøftelse af timefordelingen på Janderup skole for kommende skoleår – herunder
evaluering af timefordelingsplanen for indeværende år.

CR gennemgår kort historik og regler (fx vejl. timetal). Vi løfter enkelte
årganges timetal, da dette letter praktiske ting, fx parallellægning af fag,
bussynkronisering og elevpausernes placering.
Kort debat om at flytte en lektion fra N/T til engelsk.
Kort debat om vigtigheden af tysk kontra naturfag (naturvidenskab).
Timefordelingsplanen godkendt som præsenteret.
Bilag vedlagt!
Drøftelse og beslutning!
________________________________________________________________________________
3.

Råderumskataloget – politiske udmeldinger v/CR
Se link: http://www.vardekommune.dk/Nyheder-ogpresse/Nyhedsarkiv/Raaderumskataloget-er-overdraget-til-byraadet.aspx

10 min.

CR orienterer kort om hvilke elementer af råderumskataloget, der kan
tænkes at påvirke skolens hverdag.
Orientering!
_________________________________________________________________________________
4.

Brug af skoleonkler- og tanter v/ Anne-mette

25 min.

Anne-Mette fortæller om de positive oplevelser med brugen af skoletanter på
Lykkesgård Skolen.
Anne-Mette tilbyder at formidle kontakten mellem CR og en kontaktperson.
CR tager evt. nyt med til næste bestyrelsesmøde.
Oplæg og fælles drøftelse!
5.

Økonomi v/ MS
Eventuelle bilag udleveres på mødet.

10 min.

MS gennemgår skolens økonomiske status.
I fremtiden ønsker bestyrelsen en korte status jævnligt og den forkromede
model halvårligt.
Orientering!
_________________________________________________________________________________
6.
Det videre arbejder med Brugertilfredshedsundersøgelsen v/MS og CR
20 min.
- Sikker skolevej
- ”Uderummet” som undervisningslokale (spiller sammen med kommunes vision Vi i
naturen)

MS gennemgår oplægget fra dialogmødet.
CR gennemgår planen for udvikling af udendørs læringsmiljø.
Forældrerepræsentanterne foreslår integrering af trådløst lydsystem og
at gøre brug af lokale ideer og ressourser.
Fælles drøftelse!
_________________________________________________________________________________
7.

Nyt fra skole og SFO

20 min.



Status vedr. juniorklub

CR gennemgår brochureudkast fra kommunens grafiske afdeling.
Bestyrelsen kommenterer og udarbejder en liste med rettelser, som CR formidler
videre til grafikkeren.
Der skal fx gøres tydeligt opmærksom på, at tilbuddet er gratis.


Ansættelse af ny lærer

De indkomne ansøgninger og beslutningen om at udskyde ansøgningsfristen drøftes.


Mm.

Orientering!
_________________________________________________________________________________

8. Protokol

5 min.

_________________________________________________________________________________
Eventuelt
_________________________________________________________________________________
Egne noter:

Punkter til næste møde(r):

