Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
mandag den 11. marts 2019 klokken 18.30 – 21.00
i personalerummet
Fraværende: Karen og Brian
Dagsorden________________________________________________________

1.

Informationer

Skoleleder:

Orientering

15 min.

Ulfborg Skole deltager i TvIS - Tværorganisatorisk intervention mod Stress

TvIS.docx

Omplaceringsrunde i Holstebro Kommune

Ændret adgang til ForældreIntra – nu kun med forældre UNI-login

SFH-leder:
Orientering om Maj-gruppe

Referat:
Er man forhindret i at deltage i et Skolebestyrelsesmøde, er det vigtigt, at der meldes
afbud, når man modtager dagsordenen.
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2.

Opfølgning

Kontekstafklaring:

Drøftelse

20 min.

Hvad er det vi gerne vil arbejde med i skolebestyrelsen i denne periode?
Hvad hører til på et bestyrelsesmøde og hvad skal placeres andre steder?

Referat:
Drøftet
Beslutning:
Afsluttet

Kommunikation og samarbejde:

Drøftelse og godkendelse

20 min.

Revideret udgave af folder vedr. trivselsarbejdet, herunder firkløvergrupper.

FirkløverTrivselsråd
folder.docx

Referat:
Vi vil gerne have indskolingen til at spille mere sammen. Alle forældre vil blive en
del af en firkløvergruppe. Firkløvergrupperne for vores kommende 0. og 1. klasse vil
blive startet op inden sommerferien.
Trivselsgrupper fortsætter som de plejer.
Beslutning:
Beslutning om firkløvergrupperne vedtaget.
Den reviderede trivselsfolder er godkendt.

Kampagne ift. mobiltelefoner og forældre

Drøftelse

20 min

Arbejdsgruppen kommer med et udkast til drøftelse

Referat:
Der udarbejdes plakater som er simple i tekst og indeholder humor.
F.eks. ”Dagens vigtigste møde, mødet med dit barn”
Plakaterne skal hænge max 3 uger. Der kan laves visitkort som udleveres, til de
forældre som bruger mobiltelefonen, når de henter deres børn.
Beslutning:
Kampagnen starter 1. maj og gentages 12. august (til skolestarten)
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3.

Aktuelt

Børn- og Ungepolitik:

Orientering/drøftelse

40 min.

Hvordan arbejder vi med Børn- og Ungepolitikken på Ulfborg Skole?

Børne og
Ungepolitik arbejdsmodul.pdf

Referat:
Børn og ungepolitikken gennemgået.

Beslutning:
Udsættes til næste møde

Justeringerne i skolereformen

Drøftelse/beslutning

15 min.

Ønske om at ændre på timefordelingsplanen allerede fra skoleåret 2019/2020

Referat:
Der arbejdes på en ensartet skoledag, med samme ringetider på alle klassetrin.
Ændringer i fagtimerne træder først i kraft fra skoleåret 2020/2021, vi vil gerne have
ændringerne træder i kraft fra skoleåret 2019/2020.
Beslutning:
Der er udarbejdes en timefordelingsplan med ændringerne i fagtimerne som kan
træde i kraft fra skoleåret 2019/2020.

Skolefest

Drøftelse

10 min.

Skolebestyrelsens rolle ift. skolefesten

Referat:

Beslutning:
Skolebestyrelsen kan hjælpe med praktiske opgaver i løbet af aftenen.

Side 3/4

4.
Eventuelt
Det fungerer godt med pullerterne på p-pladsen.
10 min.
5.
Punkter til næste møde.
Kys og kør kampagnen.
Børne og ungepolitikken.
Timefordelingsplan.
Referent: Pia Skaaning
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