Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
Onsdag den 4. september 2019 klokken 18.30 – 21.00
i personalerummet
Forældrerepræsentanter mødes kl. 18.00
Fraværende: Heino, Mona
Dagsorden________________________________________________________

1.

Informationer

Skoleleder:

Orientering

10 min.

Der er bestilt nye ting til mellemtrinnets skolegård og til udskolingen.
Medfører små ændringer på skolens forplads.
Kursus for bestyrelser d. 24. oktober – gode historier efterlyses.
Høringssvar til ændringerne i styrelsesvedtægten er indsendt – ingen bemærkninger.
Vi skal på et kommende møde tage stilling til, om vi vil ændre valgperioden fra 4 år
til 2 år.
Skolefesten ændres til temauge for hele skolen

SFO-leder:

Orientering

5 min.

Orientering om ny struktur i SFO’en

Referat:
Der arbejdes med en ny overordnet model i SFO’en (SMTTE), der er fokus på,
hvorfor vi gør som vi gør.
SFO’en er begyndt at servere morgenmad
Der er ansat en ny medarbejder i SFO’en.
2.

Opfølgning

Arbejdet med Børn- og Ungepolitikken:

Orientering

15 min.
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Referat:
Drøftet
Beslutning:

Punkter til opfølgning:
Fælles møde mellem medarbejdere og skolebestyrelse
Trivselsarbejdet i forældreperspektiv
Kostpolitik
Mobilpolitik
Princip for kommunikation
Princip for lektier
Sæt fokus på det gode bestyrelsesarbejde (Else Thorup)

Referat:

Beslutning:

3.

Aktuelt

Budget 2020:
Bilag eftersendes d. 2. september

Orientering og drøftelse

30 min.

Referat:
Budget 2020 gennemgået.
Meget udfordrende, personalet har nok at se til.
Hvad kommer det til at koste på den lange bane i forhold til det enkelte barns behov.
”Serviceniveauet” vil falde.
Vil man søge væk fra folkeskolen og søge friskolerne.
Beslutning:
RH udarbejder et forslag til et høringssvar.
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Forældrebackup:

Orientering og drøftelse

10 min.

Forældrebackup
Forældrebackup
rekrutteringsbrev til skolebestyrelser
rekrutteringsbrev
forældre 07.08.19.docx
august 2019.docx
og skoleledere

Referat:
Behov for flere forældrebackup’er i Holstebro Kommune.
Beslutning:

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde:

Forslag vedhæftet

Drøftelse

30 min.

Årsplan for
Sæt fokus på det
skolebestyrelsens arbejde 2019gode
- 2020.docx
bestyrelsesarbejde.docx

Referat:
Drøftet.
Beslutning:

Evaluering af forældremøderne:

Drøftelse

10 min.

Referat:
Godt at fællesdelen på mellemtrinnet var kort, og at der var mere tid i klasserne.
Godt at forældremøderne for de enkelte afdelinger ligger på forskellige dage.
Beslutning:
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4.

Eventuelt

Kys og kør kampagne kl. 7.40-8.00 og kl. 13.55-14.10 i uge 38 på forpladsen.

10 min

5.

Punkter til næste møde.

Der skal tages stilling til, om vi vil ændre valgperioden fra 4 år til 2 år.
Princip for lektier.

Referent: Pia Skaaning
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