Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Referat af skolebestyrelsesmøde den 15. juni klokken 18.00 på Hedelund
Spisning af afslutning fra kl. 19.00
Afbud: Michael Yde, Noah Jørgensen
Emne
Godkendelse af referat

Ansvarlig
Christian Bak

Mål

Konklusion og evt. handling
Referaterne fra 04.04.17 og 03.05.17 blev
godkendte og underskrevet

Udtalelse vedr. ferieplan

Christian Bak

Evaluering af årets gang, samt
arbejdsformer

Christian Bak

Udarbejdelse af udtalelse
vedr. ferieplanen. Bilag
vedlagt
Drøftelse af dette første år
som bestyrelse. Herunder
forslag til næste års
organisering – antal af møder,
placering, mm.

Tilslutning til ferieplanen. Der ønskes ikke
brug af Grundlovsdag som skoledag. Christian
udarbejder skrivet.
Det har været et godt og spændende år –
gode processer og fint arbejde med
principperne.
Næste år:
Fastlægges møderne til at være tirsdag fra
19.00 – 21.30.
Afholdes møderne på de forskellige skoler,
hvor de(n) lokale ledere deltager. Dog kan
øvrige ledere altid deltage, hvis
dagsordenspunkterne tilskriver det.
Der afholdes en temalørdag, hvor arbejdet
med principperne mm. drøftes. Denne
planlægges til at være i efteråret.

Fra elevrådene

Christian Bak

Orientering til SB om
elevrådets arbejde

På Toftegårdsskolen har elevrådet udarbejdet
en værktøjskasse med gode tips og tricks, der

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

Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Personalenyt – uden
elevdeltagelse

Christian Bak

Orientering

Evt. – herunder punkter til næste
møde

Christian Bak

Kvalificering af næste møde

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

overdrages til det nye elevråd. Der udpeges to
repræsentanter fra hver klasse.
Ikke aktuelt

Spørgsmål fra TO: er lejrskolen afskaffet
næste skoleår? Christian bekræfter, at der er
lejrskoler fremadrettet.
Afslag på ansøgning om fleksible muligheder:
der var fra SB en undren over afslaget og
Christian blev bedt om at tage en kontakt til
ministeriet for en uddybet begrundelse.
Punktet drøftes videre på næste møde i
august.

