Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
Tirsdag den 8. oktober 2019 klokken 18.30 – 21.00
i personalerummet
Forældrerepræsentanter mødes kl. 18.00
Fraværende: Brian, Mona
Dagsorden________________________________________________________

1.

Informationer

Skoleleder:

Orientering

10 min.

Kursus for bestyrelser d. 24. oktober – tilmelding
AULA går i luften i uge 43

SFO-leder:

Orientering

5 min.

Referat:
Intra lukker til efterårsferien. Info om AULA er sendt til alle forældre i E-boks.
Formand, næstformand og skoleleder er inviteret til klyngemøde den 11/11-2019 kl.
17.00-18.30.
Skolens personale tager på internat den 25-26/10, det betyder, at skolen lukker kl.
13.00 fredag den 25/10.

2.

Opfølgning

Arbejdet med Børn- og Ungepolitikken:

Orientering

30 min.

Bilag præsenteres på mødet

Referat:
Gennemgået og drøftet.
Beslutning:
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Evaluering af Kys & Kør:

Drøftelse

10 min.

Referat:
Generelt gik det godt.
Der bør tegnes pile og evt. en kurve ved rundkørslen på forpladsen, så ingen er i tvivl
om kørselsretningen.
Beslutning:

Punkter til opfølgning:
Fælles møde mellem medarbejdere og skolebestyrelse
Trivselsarbejdet i forældreperspektiv
Kostpolitik
Mobilpolitik
Princip for kommunikation
Princip for lektier

Referat:

Beslutning:

3.

Aktuelt

Princip for lektier:

Drøftelse

30 min.

Skal der laves et overordnet princip ift. lektier?

Referat:
Drøftet.
Beslutning:
Der skal udarbejdes en retningslinje for lektier.
Der nedsættes en arbejdsgruppe Rasmus, Birgitte og Heino, som planlægger et
fællesmøde den 28. januar for medarbejdere og skolebestyrelsen.
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Princip for lejrskoler og skolerejser:

Orientering og drøftelse

25 min.

Forældrehenvendelse med ønske om ændring (se bilag)

Referat:
Drøftet.
Beslutning:
Princippet for lejrskoler og skolerejser ændres ikke.

Valgperiode for skolebestyrelsen:

Drøftelse og beslutning

20 min.

Der skal tages stilling til om der åbnes mulighed for en 2-årig valgperiode til
skolebestyrelsen.

Referat:
Det er svært at rekruttere nye medlemmer. Det bliver måske nemmere at få flere med
i bestyrelsen, hvis valgperioden er 2-årig. Det kan være en udfordring, hvis alle
udskiftes på en gang.
En 4-årige valgperioden giver mere kontinuitet.
Bør der laves en video til FB.
Beslutning:
Beslutning tages når alle medlemmer er til stede.
Rasmus undersøger om valgperioderne både må være 2 og 4 årige.

4.

Eventuelt

Henvendelse fra forældre.
10 min

5.

Punkter til næste møde.

Evaluering af firkløvergrupper
Evaluering af trivselsrådsmøde
Valgperiode for skolebestyrelsen
Referent: Pia Skaaning
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