Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde den 12. september 2017 klokken 19.00 – 21.30 på Toftegårdsskolen
Afbud: Brian Lentz, Jill Hvarregaard, Richardt Duus, Michael Yde,
Emne
Godkendelse af referat

Ansvarlig
Christian Bak

Mål

Konklusion og evt. handling
Godkendt og underskrevet

Orientering ved Kim Højbo

Kim Højbo

At få videndelt til SB omkring
skolernes særkende

Kim orienterede;
- omkring den nye multibane byens borgere
har fået etableret på skolen.
- strukturen for team er ændret fra tre til to
team. (0. – 4. klasse og 5. – 9. klasse).
Dette er gjort for at styrke teamet arbejde
- orientering om Toftens lokaliteter – det er
udfordret ift. placering og det er noget
ledelsen kigger på. Der afventes samtidig
en evt. politisk beslutning omkring budget
18.

Høring budget 2018

Christian Bak

Orientering omkring
arbejdet og drøftelserne

Processen omkring høringen var kompliceret af
den korte høringsfrist.

Antimobbestrategi

Christian Bak

Fra referatet fra sidste
møde:
Til næste møde forberedes
arbejdet med værdierne. Er
udkastet godt nok? Mangler
der noget? Der må også
gerne tænkes i layout.

Værdierne er man tilfredse med, men med små
ændringer til opsætningen.
Handleplanen tages under behandling af
læringsmiljøvejlederne sammen med ledelsen.
Denne sendes i MED, da det handler om
retningslinjer. Indtil da gælder de ”gamle”
handleplaner.

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

Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Der skal udarbejdes en strategi for fortællingen
omkring værdierne. Dette gøres på arbejdsdagen
den 7. oktober
Kostpolitik

Christian Bak

Principper er lavet. Kan der
evt. nedsættes et udvalg, der
sammen med elevrådet kan
sætte fokus på dette på de
forskellige skoler?
Orientering til SB om
elevrådets arbejde

Det vil have en større effekt, hvis man inddrager
eleverne – evt. på en trivselsdag?
Hvis der bliver brug for et udvalg, så kan det
sagtens nedsættes.
Elevrådet tager det på som et tema.
De to nye formænd (fra HE og TO) var med, Mikkel
og Anders.
TO - nu er Toftens elever også repræsenteret.

Fra elevrådene

Christian Bak

Personalenyt – uden
elevdeltagelse

Christian Bak

Orientering

Ikke nogen

Evt. – herunder punkter til
næste møde

Michael Yde

Kvalificering af næste møde

Lederansættelse. Der er to
forældrerepræsentanter.
Orientering om 16b. Der åbnes op for
mulighederne for ansøgninger. Kriterierne er
beskrevet i ansøgningen til ministeriet.
Christian laver et skema til ansøgning.
Skolebestyrelsen ønsker ikke at se ansøgningerne
inden de afsendes til skolechefen betinget af at de
lever op til kriterierne. Denne vurdering udlægges
til Christian.

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

Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Kunne man fremadrettet have SB medlemmer
med til forældremøder? Det er et ønske fra Thise
Skoles ansatte. Skolebestyrelsen stiller gerne op til
det, men det er svært at nå rundt til alle klasser.
Til næste gang:
 Høring om styrelsesvedtægten
 Værdierne og kommunikationen ud til
forældrene – hvordan gør vi det?
 Arbejdet med klasseforældrerådene – skal
de have et arbejdspapir med
retningslinjer/forventninger/trivselsregler?
Kan vi lave en layout venlig udgave, hvor vi
signalerer vores holdninger. (Inspiration
indhentes hos andre skoler)
 Budget for Heldagsskolen
 Drøftelse af det kommende valg til SB.
Ønskes der forskudt valg, så skal der
ansøges.

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

