Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
Onsdag den 24. april 2019 klokken 18.30 – 21.00
i personalerummet
Fraværende: Birthe, Birgitte, Mona, Brian, Karen
Dagsorden________________________________________________________

1.

Skoleleder:

Informationer

Orientering

15 min.

Ulfborg Skole varetager ledelsen af Ulfborg Børnehus i maj måned.
Omplaceringsrunde i Holstebro Kommune. Vi har fået en medarbejder omplaceret.
Fremadrettet skal vi lave særskilte budgetter for almenområdet og styrkeområdet.
Kursus for skolebestyrelser mandag d. 29. april kl. 17-20

SFH-leder:
Der er ansat en medhjælper til at varetage opgaven i Maj-gruppen.

Referat:
Kurset for skolebestyrelser mandag d. 29. april er aflyst.
Medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen er valgt til skoleåret 2019/2020.
Kampagne om forældres brug af mobiltelefon starter mandag den 29. april.
Der er indkøbt 2 udendørs bordtennisborde til området ved multibanen.
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2.

Opfølgning

Godkendelse af timefordelingsplan:

Orientering og beslutning

20 min.

Ny
timefordelingsplan.xlsx

Referat:

Beslutning:
Godkendelse af ny timefordelingsplan udsat til næste møde

Kommunikation og samarbejde:

Orientering

15 min.

Tilbagemelding fra kurset for skolebestyrelser i Silkeborg

Referat:
Ingen deltog i kurset
Beslutning:

Børn- og Ungepolitik:

Orientering/drøftelse

40 min.

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

Børne og
Ungepolitik arbejdsmodul.pdf

Referat:
Bringe fællesskabet mellem skolen og Ulfborg By i spil.
Samarbejde med plejecentret.
Spis sammen aftener med Værestedet.
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Beslutning:
Ledelsen vender tilbage med et eller flere forslag.

3.

Aktuelt

Skolepatrulje:

Drøftelse

15 min.

Drøftelse om etablering af skolepatrulje ved fodgængerfeltet ved Ulfborg Børnehus.

Referat:
Rasmus kontakter teknisk forvaltning ang. en evt. etablering af en skolepatrulje.
Beslutning:
Punktet udsættes til næste møde

Ansøgning om konvertering af den understøttende undervisning i styrkeklasserne:
Drøftelse
5 min.

Referat:
Beslutning:
Punktet udsættes til næste møde

4.

Eventuelt
10 min
-

-

Evaluering af skolefesten
Kagesalg 3. klasse – hvad går pengene til? Husk fremadrettet at orientere om
hvad pengene går til. Bør stå i årshjulet for skolefesten.
Tydelighed om hvad pengene fra skolefesten går til – skrives i årshjulet.
God forestilling.
Tidspunkt og længde af skolefesten var passende.
Skolekor (samarbejde mellem kirke og skolen) – der eftersøges en der kan stå
for det (gerne en der kan spille og synge).
Der udbydes 5 valgfag på ungdomsskolen og 3 valgfag på skolen for
kommende 8. og 9. klasse
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5.

Punkter til næste møde.
-

Fremmøde til skolebestyrelsesmøderne
Referent: Pia Skaaning
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