Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 15. april 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)
Charlotte Rasmussen (skolel.)
Samt ElevRåd: Mikkel og Mathias
Bilag: Princip 5 og 8 kan læses og hentes på skoleporten
_________________________________________________________________________________
1.
-

Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen godkendt

5 min.

-

Trine præsenteret som nyt bestyrelsesmedlem (pers.rep.). I første omgang dette skoleår ud (3møder)

_________________________________________________________________________________

-

Elevrådet v/Mikkel og Mathias
Orientering!
Sidste nyt – herunder Disco aften
Mikkel gennemgik status, mål og formål for 6. klasses diskoarrangement.

10 min.

-

Mikkel gennemgik arrangementets elemeneter: forlystelser, lokaler, betalingssystemog åbningstider.

-

Kysserummet, spåkonen, spøgelsestoget, ringekast, megagyngen og basketkast m.v.

-

Mathias fortalte om den gyldne kost, som udleveres til den klasse der holder klasselokalet pænest.

________________________________________________________________________________
2.
-

Princip 8 Elevrådsarbejdet
30 min.
Charlotte læserprincippet op, der kommenteres undervejs og princippet justeres/opdateres og vedtages.

Fælles udarbejdning af princip!
_________________________________________________________________________________
3.

-

Samarbejde med kirken v/Charlotte
20 min.
Orientering vedr. skolens samarbejde med kirken, som ønskes udvidet –
herunder at tilbyde Minikonfirmand for 3. årgang i skolen.
Bestyrelsen beslutter at Minikonfirmand ikke kan erstatte kristendomsundervisningen, dog kan USU- og
CKÅ-tiden indgå når der igen skal snakkes samarbejde med kirken.

Orientering, fælles drøftelse og endelig beslutning!

4.
-

Princip 5 Budget
45 min.
Charlotte læserprincippet op, der kommenteres undervejs og princippet justeres/opdateres og vedtages.

Fælles udarbejdning af princip!
_________________________________________________________________________________
5.
-

Nyt fra skole og SFO
Tina orienterede om emneugen: Skolen omdannes til en rejsemesse – tors. d. 21/5-15.

10 min.

-

Skolebestyrelsen står igen i år for bespisning/madordning.

-

Det besluttes, at der igen skal medbringes egen mad (madkurv).

-

Skolen orienterer om madordningen sammen med den generelle information om emneugen.

-

Eleverne og Bo tager sig af bordopstilling i CKÅ eller lign.

-

Charlotte orienterede om at skolen har fået en dagsudflugt til Ribes Vikinger af Støtteforeningen (12/615).

_________________________________________________________________________________

6. Protokol

5 min.

_________________________________________________________________________________
Eventuelt
_________________________________________________________________________________
Egne noter:

Punkter til næste møde(r):
En ordning med skoletanter og –onkler skal udforskes.

