Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
Tirsdag den 10. december 2019 klokken 17.00 – 19.00
i personalerummet
Kl. 17.00 konstituerer forældrerepræsentanterne sig
Fraværende:
Dagsorden________________________________________________________

1.

Informationer

Skoleleder:

Orientering

5 min.

Mulighed for at Ungdomsskolen vil benytte den tidligere pedelbolig til klubaktivitet.
Ny Skolechef i Holstebro Kommune
SFO-leder:

Orientering

10 min.

Ny tildelingsmodel på vej ift. SFO

Referat:
Konstituering: Formand Chamilla, næstformand Heino.

2.

Opfølgning

Fælles møde mellem skolebestyrelse og pædagogisk personale:

15 min.

Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Referat:
Processes flyttes fra tirsdag den 28/1 til tirsdag den 18/2 kl. 15.30-17.00.
Arbejdsgruppen har udarbejdet nogle refleksionsspørgsmål, disse skal drøftes i
grupper. Forud for mødet udleveres en artikel, som skal læses.
Beslutning:
Birgitte, Heino, Chamilla og Brian kommer til mødet tirsdag den 18/2.
Anna og Michael giver tilbagemelding hurtigst muligt.
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Inddragelse af elevrådet i skolebestyrelsen: Orientering og drøftelse

15 min.

Tilbagemelding fra bestyrelsens møde med elevrådet
Referat:
Chamilla og Heino har deltaget i et elevrådsmøde. Elevrådet vil gerne deltage i 2
bestyrelsesmøder om året (et i efteråret og et i foråret).
Beslutning:

Promovering af skolebestyrelsen:

Drøftelse

15 min.

Promovering af skolebestyrelsen ift. valget i april?

Referat:
Skolebestyrelsen vil gerne have en bod om torsdagen i emneugen (uge 12).
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som står for promoveringen.
Beslutning:
Arbejdsgruppen består af: Heino, Michael og Anna.

Punkter til opfølgning:
Fælles møde mellem medarbejdere og skolebestyrelse
Trivselsarbejdet i forældreperspektiv
Kostpolitik
Mobilpolitik
Princip for kommunikation
Princip for lektier
Forældrebank
Promovering af skolebestyrelsen
Samarbejde med virksomheder
Referat:
Beslutning:
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3.

Aktuelt

Budget 2020:

Orientering

15 min.

Orientering

5 min.

Referat:
Gennemgået.
Beslutning:

Mødedatoer i foråret 2020:

Torsdag d. 16. januar
Onsdag d. 26. februar
Tirsdag d. 24. marts
Tirsdag d. 21. april (flyttet fra mandag d. 20. april)
Onsdag d. 13. maj
Tirsdag d. 16. juni

Referat:
Tirsdag den 24. marts flyttes til tirsdag den 31. marts.
Beslutning:

Kvalitetsrapport 2018/2019:

Orientering

5 min.

Tidsplan vedlagt som bilag. Hørringsperiode i uge 3+4
Referat:
Materiale sendes ud inden jul.
Beslutning:

4.

Eventuelt

S-klasserne kan ikke ses fra almenklasserne på AULA – systemet kan ikke håndtere
det. Der arbejdes på en løsning.
7 elever er gået videre til landsfinalen i DM i fagene den 22/1.
6. klasse er gået videre i ”Klar, parat, svar”.
5 min

5.

Punkter til næste møde.
Referent: Pia Skaaning

Kl. 19.00 er der juleafslutning
Side 3/3

