Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde den 08. februar 2017 på Thise Skole klokken 19.00 – 21.30
Afbud: Richardt, Michael, Robert, Jill, Jan, Sara,
Emne
Godkendelse af referat

Ansvarlig
Christian Bak

Mål

Konklusion og evt. handling
Godkendt

Økonomi og budget 2017

Christian Bak

Status på 2016
Gennemgang af budget 2017 –
herunder en evt. godkendelse
af ledelsens oplæg

Handicappladser

Jill Hvarregaard

Drøftelse om emnet.

Ansøgningen om 16b

Richardt Duus

Gennemgang af brev til
udvalget.

Gennemgået kort. Dette er punkt til næste
møde. Det blev imødekommet at
Hedegårdsskolen kan lave investeringer nu.
Inden næste møde udsender Christian oplæg
til budgetplanlægning for alle enhederne til
SB.
Christian indstiller på vegne af SB at p
forholdene generelt er for dårlige/for få.
Brevet blev færdiglavet og sendes til BSU

Åbent hus/åben skole.

Karen Strandfelt

Drøftelse om emnet

Fra elevrådene

Christian Bak

Orientering til SB om
elevrådets arbejde

Personalenyt – uden
elevdeltagelse

Christian Bak

Orientering

Christian Bak
Mail: christian.bak@99454545.dk
Tlf: 99 45 48 68

Hvordan får vi understøttet skolernes
muligheder for at lave lokale løsninger, hvor
både forældre, elever og personale kan
imødekommes?
Dette drøftes lokalt.
Orientering om deres arbejde.

Intet

Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Evt. – herunder punkter til næste
møde

Helle

Mistillid til formanden

Der kom et ekstraordinært punkt ind på
dagsorden foranlediget af personalet.
Punktet kom på som den første del af mødet.
Punktet omhandlede mistillid til Brian Lentz
som formand pga. af involveringen i opstarten
af en privatskole i Brønderslev.
Der var fuld enighed fra forældre og personale
omkring denne mistillid og en enig
skolebestyrelse ønskede at Brian derfor skulle
afsættes som formand og medlem af
skolebestyrelsen.
Christian forespurgte om det skulle
undersøges beslutningen var legitim jf.
styrelsesvedtægten. Det ønskede ingen af
medlemmerne – heller ikke Brian Lentz.
Dette ekstraordinære punkt varede ca. 70
minutter, hvorefter Brian Lentz forlod mødet.
Dagsorden blev herefter genoptaget
Øvrigt til eventuelt
Kommunikation omkring væsentlige
ændringer for skoledagen bør meldes ud til
forældrene.
Til næste møde:
Økonomi
Lukkedage i SFO

Christian Bak
Mail: christian.bak@99454545.dk
Tlf: 99 45 48 68

