Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 17.00 -19.00 i Mødelokale 3. Vi spiser under sidste punkt på
dagsordenen
Deltagere:
Louise Lund, formand, afbud
Heidi Hjortshøj, næstformand
Heidi Schulz Pedersen, forældre afbud
Dorte Væggemose, forælder
Camilla Gade, forældre
Mugisa Kano, forældre
Ditte Rafn, medarbejder
Martinella Bach, medarbejder, afbud
Grith Fagerberg Kristensen, viceskoleleder
Peter Nellemann, skoleleder
Emne
1.

Planlægning af
skoleåret 20222023 for
skolebestyrelse
sarbejdet

Hvad skal vi udrette?

Mødeleder:
Referent:
Sted: Mødelokale 3

Ansvarlig

- Mødekalender for 2022 LLL/PN
- 2023
- Opstart af ny bestyrelse
– særlige
opmærksomhedspunkte
r

Tid
15

Referat
Kalenderen er godkendt med ønske
om drøftelse af principper hen over
skoleåret.
Præsentation af navne på den nye
bestyrelse.
Drøftelse af dagsorden med ny
bestyrelse:
- Hvorfor har vi valgt at sidde
i skolebestyrelsen og hvad
tænker vi, vi bidrage med
ind i arbejdet.

2.

Dialogmøde
med
forældrerådsre
præsentanter
2022

Dialogmøde med
klasseforældrerådsrepr
æsentanterne er efter
sidste bestyrelsesmøde
flyttet til den 11. januar,
hvor
Gitte Hornshøj kommer
og laver foredrag

3.

Høring om
praktisk
medhjælp

Lave høringssvar vedr.
praktisk medhjælp

LLL/PN

5

PN

20

Obs. På at dato er flyttet til 11.
januar.

Høringssvar drøftes og kvalificeres.

4.

Coronaudgifter

Orientering

PN

10

En del af økonomien er varslet lagt
ud til skolerne

5.

Skolefoto

Danske Skoleelevers
MER’foto

LLL

10

Udsættes til næste møde

6.

Skoleholdning
til diverse
sociale medier
og ordentlig
omgangstone

Som opfølgning på
drøftelsen fra sidste
møde ønskes udarbejdet
en plan for hvordan vi
bliver den skole hvor
man taler pænt til
hinanden såvel i det
fysiske møde som på de
sociale medier.

PN

20

Claus Hansen SSP inviteres med til
næste skolebestyrelsesmøde til en
times dialog.

7.

Rengøring i uge
26 og 31

PN

10

Der er meget begrænset rengøring i
sommerferien.

8.

Siden sidst

30

Ansøgning om udskoling sættes på
dagsordenen på byrådsmødet den
21. juni.
Der er indskrevet 28 ukrainske
børn. Opgaven varetages af en af
skolens egne lærere samt en
ukrainsk lærer. Derudover
ansættes endnu en ukrainsk lærer.

a.

Elevråd

b.

Medarbejderre
præsentanter

c.

Formand

d.

Ledelsen
Evt.

Starter op igen efter
sommerferien

Orientering om
skolerådsmøde

Ønske om at genbesøge
skolebestyrelsens
principper for praktik i
udskolingen.

