REFERAT
Emne:

Skolebestyrelsesmøde 31.10.19 kl. 19.00 - 21.00

Mødedato

Mødested/lokale

Mødetidspunkt kl.

Forventet sluttidspunkt kl.

31.10.19

Personalerummet

19.00

21.00

Deltagere

Afbud

Direkte telefonnr.

Skolebestyrelsen og suppleanter

Stine, Hanne

76 81 43 60

Dagsorden

Beslutningspunkter
●

●

Overvejelser fra elevrådet omkring mobilpolitik jf. sidste bestyrelsesmøde (Lars S – 25
min)
Bestyrelsen godkender elevrådets forslag til mobilpolitikken som prøveordning frem til
nytår. Politikken er en hensigtserklæring - ikke et regelsæt.
Høringssvar vedr. ændring af styrelsesvedtægter, se bilag (Lars S – 10 min)
Bestyrelsen anbefaler at fortsætte med den model, vi bruger nu. Lars S. forfatter et
høringssvar og rundsender til godkendelse.

Diskussionspunkter
●

●

Feedback fra forældremøder (10 min)
Aula-funktioner. Udearealer omkring det kommende specialbyggeri. Ønske om SSPbesøg på 3. Årgang.
Status på inklusion (Gert – 45 min)
Gert fremførte ambitioner og perspektiver på inklusionsområdet. Han fortalte om
igangsætning af videndeling på tværs af almen- og specialafdeling mhp
kapacitetsopbygning.

Orienteringspunkter (Gert – 15 min)
●

Ombygning

Der arbejdes hårdt på at færdiggøre tegninger på 1. Etape af ombygningen
●

Aktuelt fra skolen
Åben skole i specialafsnittet: Parasport Danmark og afdelingen er gået i samarbejde
om oprettelse af fritidstilbud for elever. Bestyrelsen godkender, at der kan opkræves
betaling fra forældrene for fritidstilbuddet. Der arrangeres forældremøde om det i
december.
Der har været ansættelsessamtaler til lærerstillinger. Nogle ansættelser er allerede på
plads. Der var 146 ansøgere i feltet.

Eventuelt
●
●
●
●
●

Forslag til ændret tidspunkt for bestyrelsesmøder (Lars S – 3 min)
Kort drøftelse af mødetidspunktet – ingen beslutning truffet.
Mundtlig godkendelse af referat (5 min)
Referatet godkendt.
Punkter til næste møde (Lars S – 5 min)
Aula, Skolefoto, Skolens principper, Parasport, verdensarvs ambassadører,
Udveksling med Harrislee
Hvad skal kommunikeres videre (Lars S – 2 min)
Brug af mobile enheder på mellemtrinnet i almen,
Næste møde 16. Dec. 2019

Referent: Irene Uhrbrand

