Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
Mandag den 27. august 2018 klokken 19.00 – 21.00
i personalerummet

Forældrerepræsentanterne konstituerer sig på et konstituerende møde kl. 18.00.
Resten af bestyrelsen støder til kl. 19.00-21.00 og det ordinære bestyrelsesmøde
gennemføres ud fra nedenstående dagsorden.
Fraværende: Birthe O’Donnavan, Pia Skaaning og Birgitte Skovhuus
Referat___________________________________________________________

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

Skolebestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde:
Formand: Mona Agergaard
Næstformand: Chamilla Østergaard
Mødeleder: Heino Pedersen
Forretningsudvalg: Anna Josephsen, Chamilla Østergaard

Orientering om den 7. september, hvor der er pædagogisk dag
for personalet. Ønsket om at et par fra bestyrelsen kan hjælpe
BS, hvis der er børn/forældre der ikke har mulighed for at tage
deres børn hjem kl. 11.30. RH får et overblik og melder
tilbage.
God skolestart, alle har travlt med at lære nye it-systemer,
inden Skoleintra lukker ned næste sommer, hvor AULA tager
over. Forældre oplever første en forandring til august 19.
Arbejdstilsynet har givet et straks forbud på co2 niveauet i to
lokaler på mellemtrinnet, som er i gang med at blive udbedret.
Tirsdag kommer der besøg fra B&U og ejendomscenteret, for
at få et overblik over lokaleforholdene på skolen.
SFH: overskriften for SFH’ens arbejde i dagligdagen er
børnefællesskaber. Der sættes fokus på at alle børn er i et
fællesskab med en eller flere børn. Der arbejdes med
målstyrede aktiviteter, hvor en aktivitet målrettet giver
børnene mulighed for at opdage nye/andre venner, eller styrke
de venskaber der allerede er etablerede.
Klubben flytter lokaler til den ledige gang ved SFH, hvor
specialklasserne tidligere havde lokaler.
SFH’en er en uddannelsesinstitution, hvor der lige nu er et
hold samskabelses studerende.
Mona eller Chamilla deltager i stillingssamtaler.

Medarbejderne: hyttetur for 8. klasse, operaen i midten i uge
38, Berlin tur for 9. klasse

Vi gennemgår det vedhæftede, samt det udleverede materiale
2. Principper for
skolebestyrelsens arbejde samt næste gang.
forretningsorden. (bilag)
v/Rasmus

3. Årsplan for arbejdet i
skolebestyrelsen 2018 – 2019
(bilag)

Forslag til arbejdet i skolebestyrelsen:
Principperne for skolens virke, skal gennemgås løbende
igennem skoleåret. De nuværende principper ligger på
skoleporten. Formen fremadrettet bliver at arbejdsgruppen
bestående af RH, Mona, Chamilla, Heino og Michal der ser
principperne igennem og tager det med til næste møde. Der
nedsættes grupper til at arbejde med de forskellige principper
ved næste møde. Desuden skal bestyrelsen medtænke, hvilke
principper der kan arbejdes med. RH indkalder til første møde
i arbejdsgruppen.

4. Årshjul for forældreopgaver
på de forskellige klassetrin:
v/Jytte

Udsættes

5. Bevægelsespark i Ulfborg
Orientering v. Rasmus

Orientering om bevægelsespark i Ulfborg.

6. Rygning - Orientering
Orientering v/Rasmus

Orientering om rygeregler for Holstebro kommune. Er
udsendt til forældrene og nævnes ved forældremøderne.

7. Hørringssvar ift.
budget 2019-2022

Gennemgang af budget-oplægget.

8. Evt.

Venneforeningen vil gerne låne skolen den 7. oktober til
loppemarkeds arrangement.
Obs. på at det er tydelig, hvor der indbetales penge.
Formøde for forældrevalgte medlemmer en halv time før
møderne.
Ny struktur for forældremøder og trivselsgrupperne.

9. Punkter til næste møde:

10. Kommende møder:

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 18.30 – 21.00
Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 18.30 – 21.00

Tirsdag den 4. december 2018 kl. 17.00 – 21.30
Torsdag den 31. januar 2019 kl. 18.30 – 21.00
Mandag den 11. marts 2019 kl. 18.30 – 21.00
Onsdag den 24. april 2019 kl. 18.30 – 21.00
Torsdag den 23. maj 2019 kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag den 14. juni 2019 kl. 17.00 – 21.30

Godkendelse af referatet:

Referent: Jytte Christensen

