Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Indkaldelse til Skolebestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 19.00 – 21.30 på Toftegårdsskolen
Afbud: Emma Taagard, Brian Lentz, Robert Larsen, Lotte Andersen, Noah Christensen, Richardt Duus, Heidi Kristensen, Jan Mogensen, Karen
Strandfelt
Emne
Godkendelse af referat

Ansvarlig
Christian Bak

Mål

Konklusion og evt. handling
Udsættes til mødet i juni.

16b kvalificering – herunder en
drøftelse omkring
forsøgsordningen

Christian Bak

Udarbejdelse af en ansøgning
til ministeriet. Inden mødet er
der indsendt stikord til politisk
drøftelse i udvalget

Udvalget har godkendt at de vil modtage en
ansøgning og med det udsendte in mente, så
vil denne blive sendt videre til ministeriet.
Forsøgene kan være omkring;
IT og teknologi – brug af 1-1 løsningen
Overgange for eleverne i mellemtrinnet. Fokus
på de faglige skift mellem årgangene.
Samarbejde med erhvervslivet – ture ud af
huset
Fokus på fagligt løft i dansk og matematik,
samt faglig læsning
Fælles naturfaglig eksamen og det faglige løft
af dette og disse forløb.
Det kunne også være faglige løft i andre fag,
hvis det giver mening for det enkelte team.

Christian Bak og Lars Leed (forvaltning)
udarbejder ansøgningen. Denne rundsendes
til SB til godkendelse
Christian Bak
Mail: christian.bak@99454545.dk
Tlf: 99 45 48 68
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Kommunikation

Michael Yde og Brian Lentz

Punktet omhandler en
drøftelse omkring
forældreintra. Skal der være
en rød tråd i
kommunikationen?

Der laves en forventning til dette for alle
medarbejdere i MED udvalget. Her skal det
præciseres at man ikke bruger skriftlighed i
evt. konfliktsituationer. SB ønsker ikke en
ensretning af dette punkt, men det skal sikres
at forældrene får relevant information
omkring deres barns udbytte af
undervisningen og trivsel.

Lektiecafe

Michael Yde

Punktet er på fra forrige
møde. Hvordan organiseres
lektiecafeen på skolerne?

Der er afsat 1 lærer pr. klasse i
ressourcetildelingen.
Det kan være et problem, hvis det ligger sidst
på skoledagen, hvor eleverne er trætte og det
er en stor gruppe. Det ændres derfor på HE
næste skoleår.
45 minutter midt på dagen er der god respons
på. Det giver mening, det er lærere, der har
lektiecafe af hensyn til fagligheden og fagene.

Princip om ”trivsel” – herunder,
mobning, sorg, vold/trusler,
frikvarter/pauser
Forretningsorden

Michael Yde

Udarbejdelse af principper.

Princippet blev udarbejdet og godkendt

Michael Yde

Denne blev godkendt

Fra elevrådene

Elevrådet

Forslag er udsendt inden
mødet. Dette drøftes og der
sigtes mod en godkendelse af
en forretningsorden
Orientering til SB om
elevrådets arbejde
Orienteringen var ”kun” fra
Toftegårdsskolen.

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

Porten til skolen på Toftegårdsskolen fjernes
eller åbnes.
Elevrådet arbejder med at profilere deres
arbejde i klasserne. Kan deres møder evt. ligge
efter skoletiden for at styrke arbejdet?
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Det er vigtigt, det er engagerede elever, der er
med i elevrådet.
Personalenyt – uden
elevdeltagelse

Christian Bak

Orientering

Kort orientering om forflyttelsesrunder.

Evt. – herunder punkter til næste
møde

Michael Yde

Kvalificering af næste møde

Timetalsplan Thise Skole godkendes
Orientering om forsøgsordning omkring
mulighederne for at hæve elevernes faglige
niveau.
Næste møde
Evaluering af arbejdsformer og årets gang

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

