Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
Onsdag den 24. oktober 2018 klokken 18.30 – 21.00
i personalerummet
Fraværende: Birgitte, Anna (Brian deltog som suppleant), Mona
Dagsorden___________________________________________________________

1. Meddelelser:
Formand:
Ledelse – skolen/SFH:
Medarbejdere:
Elevråd:

2. Hørringssvar ifb med ny
Børn- og Ungepolitik (bilag)
3. Principper
- Gennemgang af eksisterende
principper, herunder princip
for brug af mobiltelefoner
mm.

4. Økonomi
v/JC og RH

Trivselsrådsmøde afholdt. Det afholdes fortsat en gang om
året.
Loppemarked afholdt. Det var en god dag, med godt salg.
Ledelse: Velkommen til Brian, suppleant for Anna.
SB-medlemmer skal vælges for en 4-årig periode.
Der er igangsat et kursusforløb i udeskole/alternativ
undervisning for elever på mellemtrinnet.
Ulfborg Skole har haft besøg af Susanne Ebdrup.
Karina Torp er ansat i SFH i stedet for Bodil Stage, som er
gået på pension.
Pt er der 38 børn i juniorklubben, hvilket er meget positivt.
Medarbejdere: Fagdag for hele skolen torsdag den 24/10.
Motionsdag afviklet fredag før efterårsferien. Udskolingen har
været på Lomborg Efterskole.
Elevrådet tager fat i høringssvar i forbindelse med ny Børnog Ungepolitik.
Boks med fagfaglighed mangler.
Fællesskabet bør prioriteres før individet.
Rasmus udarbejder et forslag til Høringssvar.
Princip for Åbent Hus – justeres i forhold til rygning og
mobiltelefoner.
Princip for Klassedannelse – godkendt
Princip for Sponsorater – godkendt
Princip for Skole-hjemsamarbejde – godkendt
Princip for Ansættelse af medarbejdere på Ulfborg Skole og
SFH – godkendt.
Princip for Lejrskole og skolerejser – Rasmus undersøger om
turen skal gå til Bornholm.
Princip for Mobiltelefoner, tablets og computere – elevrådet
inddrages.
Princip for Trivselsråd og gruppe – Rasmus undersøger om,
der skal underskrives en kontrakt, hvori der er beskrevet,
hvordan lokalerne skal afleveres.
Gennemgået.

5. Bestyrelseskursus for nye
bestyrelser
- Hvilke emner er mest
relevante og nødvendige at
få behandlet? (bilag)
6. Elevrådet

2. Flersprogede børn
13. Bestyrelsens kompetencer

Formand og næstformand inviteres til næste SB-møde.
7. Lejrskoler og skolerejser

Tages op igen på næste møde.

8. Skolebestyrelsen på
forældremøderne
9. Eventuelt:

Udsat til næste møde.

10. Punkter til næste møde:

Referent: Pia Skaaning

Næste møde afholdes fra kl. 17-19.30 – Herefter er der
juleafslutning
Mona og Chamilla sørger for mad.
Lejrskole og skolerejser
Skolebestyrelsen på forældremøderne
Kys og kør

