Bestyrelsesmøde onsdag d. 1. marts 2017, kl. 18-21
på indskolingen Gl. Strandvej
Emner

Beslutninger

Pkt. 1

Besøg af Hanne Berg

Besøg af Hanne Berg (byrådsmedlem for SF
og formand for BSU) og Sus Emmery (souschef).
Efterfølgende drøftede skolebestyrelsen besøget.
Der var enighed om, at skolebestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet om skolernes
økonomi, herunder at Anders tager kontakt til
de øvrige skolebestyrelsesformænd.

Pkt. 2

Godkendelse af referat

Referat godkendt. Morten efterlyste dog, at
punktet om undervisningens organisering blev
uddybet. Derefter blev formen af referaterne
generelt drøftet. Der er et ønske om, at referaterne bliver mindre indforståede og mere
uddybende.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Pkt. 3

Undervisningens organisering – Opfølgning
fra sidst

Jan opsummerede drøftelsen fra sidste møde.
En drøftelse, der primært tog udgangspunkt i
progressionen i undervisningens organisering
- primært vedr. årgangsundervisningen og de
elementer som ligger ind under dette.
Ledelsen kommer med et oplæg til næste
møde.

Pkt. 4

Faglighed (herunder læringsmålstyret un-

Udsættes til et senere møde.

dervisning)
Pkt. 5

Opfølgning og status
Økonomi

Hans: Forbrugsprocenten for januar ligger på
9.9%. Dette er umiddelbart højt, men skyldes
nogle tilbagevendende startudgifter, og at
flere ansatte er forudlønnet.

Pkt. 6

Mødet med kontaktforældre

Referatet er ikke klar endnu. Birgitte Geilager
efterlyste, at referatet bliver tilgængeligt for
lærerne, således det kan bruges som et konstruktivt redskab. Dette var der enighed om.
Sidste år affødte referatet dog en vis reaktion
hos lærerne, da det blev læst, og en del af det
blev opfattet som kritik af enkelte årgange.
Anders: Det var et godt møde, og alle årgange var repræsenteret af kontaktforældrene.
Der var generel stor anerkendelse af lærerindsatsen på skolen. Der efterspørges generel
mere og hurtig information fra ledelsens side.
Det tog ledelsen til efterretning.

Pkt. 7

Underretning af hjemmet af elevernes udbytte, herunder elevplan – udsat fra sidste
møde

Pkt. 8

Orientering fra ledelsen
Orientering fra personalet
Orientering fra eleverne

Pkt. 9

Udsættes til et senere møde.

Nyt fra elevrådet
Eleverne spørger om de kan få opbakning til at
sætte en “Arla breaktime” maskine op
Der er opbakning fra bestyrelsen.

Evt.

Deltagere: Anders Sejer, Sebastian Bregning, Morten Kruse, Dorthe Feddersen, Birgitte Geilager, Torben Florin, Hans Frøslev,
Jan Niemeier, Peter Jannerup, Raaman Krishnapillai (elevråd), Kristina Richter (elevrådsforman)

