Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Referat af Skolebestyrelsesmøde den 7. november 2017 på Heldagsskolen
Afbud: Heidi Skovsgaard, Brian Lentz, Robert Larsen, Jill Hvarregaard
Emne
Godkendelse af referat

Ansvarlig
Christian Bak

Mål

Konklusion og evt. handling
Godkendte

Evaluering af 16b

Michael Yde Nielsen

Drøftelse af tiltagene omkring
16b ansøgningen på
Hedegårdsskolen

Styrelsesvedtægt

Christian Bak

Bilag vedlagt. Der skal
udarbejdes et høringssvar

Orientering ved Christian. Forløbene følges
tæt og evalueres. Ansøgningen gælder kun for
et skoleår ad gangen.
Toftegårdsskolen er ligeledes ved at ansøge.
Disse ansøgninger skal forholde sig til
Skolebestyrelsens kriterier og vil blive fremlagt
på SB møderne. Godkendelse skal gives af
Carsten Otte.
Michael og Christian laver et udkast. Der er
følgende bemærkninger;
Elevtallet på 26 i 0.klasse opleves som
problematisk. Det vil give udfordringer ved
overgangen til 1. klasse, hvis man har afvist
elever til skolestart og disse så efterfølgende
kan søge om skoleskifte.
Kompetencen til 16b vil skolebestyrelsen
gerne have lagt ud decentralt.

Arbejdsdagen i Dr. Lund

Lene Hansen

Evaluering af arbejdslørdagen.

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

Det var en positiv dag, hvor der kom meget fra
hånden. Det er fint at der er tid til
drøftelserne.
Ønskes også næste år, men varsles i god tid

Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Budget på Heldagsskolen
Brev til udvalget

Christian Bak
Michael Yde Nielsen

Fysiske rammer Toftegårdsskolen Christian Bak

Godkendelse af budgettet.
De fire SB formænd er gået
sammen om et brev til
udvalget. Michael orienterer
om indhold og bevæggrund
Der har været en
forældrehenvendelse omkring
mistanke om asbest på
Toftegårdsskolen. Denne er
overgået til
Bygningsafdelingen. Christian
orienterer om forløbet.
Orientering til SB om
elevrådets arbejde

Fra elevrådene

Christian Bak

Personalenyt – uden
elevdeltagelse

Christian Bak

Orientering

Evt. – herunder punkter til næste
møde

Michael Yde Nielsen

Kvalificering af næste møde

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

Godkendt
Orientering ved Michael. Brevet kan læses på
dette Link

Orientering ved Christian

Thise: nyt elevråd valgt. Velkommen til
Sebastian
HE: arbejder med en undersøgelse omkring
boden og elevernes tilfredshed
TO: Har fået overrakt en gave på 10.000
kroner fra en lokal forening. Disse midler er
brugt på legeredskaber, bolde o.lign.
Intet

Spørgsmål omkring klasseskifte vedr. en
konkret situation på HE. Christian undersøger.
Christian spørger SB om deres holdning til
åbent hus. SB beder om en drøftelse af dette
blandt det pædagogiske personale.
HE har i disse dage besøg af 60 elever fra
Frankrig, Italien, Tyskland, Finland, England og
Spanien. Temaet er ”inklusion gennem sport”

