Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde den 13. marts 2018 på Heldagsskolen
Afbud: Lotte, Brian, Lene,
Emne
Godkendelse af referat

Ansvarlig
Christian Bak

Mål

Konklusion og evt. handling
Udskydes – underskriftpapiret var glemt

Standpunktskarakterer

Helle Jespersen

Drøftelse af hyppigheden af
afgivelse af
standpunktskarakterer

Logokonkurrence

Elevråd og Christian

Valgfag

Lene og Christian

Elevrådene præsenterer
udvalgte forslag
På Hedegårdsskolen udbydes
valgfagene i samarbejde med
de andre byskoler og
ungdomsskolen. Skal denne
løsning også laves for TO?

På Toftegårdsskolen giver man i dag
karakterer 2 gange årligt. Dette bliver
beslutningen for hele distriktet. Dermed
erstattes beslutningen om 3 gange pr. år på
Hedegårdsskolen med 2 gange årligt.
Udskydes til næste møde

Timetalsplan

Christian

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

Hvilke timetal skal der
planlægges med i det
kommende skoleår.
Ministeriets vejledning kan ses
på dette link

Der er en større udfordring med logistikken
omkring det – herunder udgiften til transport
og tiden til transporten. Undervisningen
begynder klokken 14.00 inde i Brønderslev By.
Bestyrelsen anerkender at det stiller skolerne
forskelligt, men at det er en præmis i det her
tilfælde.
Det anbefales, der sættes fokus på
valgfagenes indhold på Toftegårdsskolen.
Elevrådet inddrages i den drøftelse.
Det vægtes fra SB at man laver timetalsplanen
ens for distriktet.
Skolerne skal følgende den vejledende
timetalsplan for alle fag.

Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Klasseforældreråd

Michael

Evaluering af dagen og det
videre arbejde ud fra
tilbagemeldingerne

Valg til SB

Christian

Der skal nedsættes en
valgbestyrelse. SB har tidligere
ønsket forskudt valg.
Håndteringen af dette drøftes

Skolestartere

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

Christian

Der planlægges med 2 0.
klasser på HE næste skoleår.
Forældre har dermed fået
afslag på ønske. Der skal
udarbejdes en venteliste.

16b og USU skal bringes i spil primært ift.
udtræksfagene og de ”små fag”
Der er umiddelbart positive tilbagemeldinger
fra aftenen.
Det kan være uklart, hvad opgaven er som
klasseforældreråd og dermed er en folder for
arbejdet et godt værktøj. Det er vigtigt
folderen ikke bliver for konkret, men fungere
som inspiration .
Arbejdsgruppen (Heidi, Lene, Dorte og Lotte)
arbejder videre med folderen. Denne
præsenteres endeligt på næste SB møde, hvis
det kan nåes.
Det anbefales, at der afholdes et årligt
arrangement for forældrerådene omkring
fællesskabernes betydning.
Valgbestyrelsen nedsættes af Michael,
Richardt og Christian. Hvis en af de
fraværende medlemmer fra TO eller HDS
ønsker plads, så er det en mulighed.
Valgbestyrelsen laver drejebogen for valg –
herunder beslutningen omkring fordelingen
omkring det forskudte valg.
Kriterierne for styrelsesvedtægten skal følges.

Hedegårdsskolen, Thise Skole, Toftegårdsskolen & Heldagsskolen

Budget

Christian

Oplæg om driftsbudgetterne
for 2018. Det forventes ikke
godkendt på dette møde

Forslag til budget udsendes inden næste møde

Ansættelser

Christian

Orientering på status

Fra elevrådene

Christian Bak

Orientering om ledige
stillinger og drøftelse af
håndtering omkring
ansættelserne
Orientering til SB om
elevrådets arbejde

Personalenyt – uden
elevdeltagelse

Christian Bak

Orientering

Evt. – herunder punkter til næste
møde

Michael Yde

Kvalificering af næste møde

HE: sportsdagen er planlagt. Den afvikles på
fredag
TH: Intet nyt
TO: Der arbejdes med en anden opdeling af
skolegården
Orientering

- Orientering om Toftens nye lokaler og
rokering
Til næste møde:
Folderen til forældreråd
SB valg
Logokonkurrencen
Godkendelse af budget

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

