Referat skolebestyrelsesmøde 13-12 2017.
Sted: Skrillingeskolen.
Tid: kl. 18.00-21.00 - der indbydes til middag kl. 18.00 V/elevrådet.
Elevrådet/formanden havde besluttet at vi fik bøf med løg. Tak for en dejlig middag .
O:orientering; D:drøftelse; B:beslutning
Punkt

Status/tid

Indhold

Beslutning

1.

O.
19.0519.15

Nyt fra ledelsen –
.

Se nedenfor

2.

D.
19.1519.25

Drøftelse af seneste nyt
fra skolen og sfo.

Vi er begyndt at få indskrevet elever til
kommende skoleår. Men det er uvist om vi får
et lavere elevtal næste skoleår.
Der er afholdt julemarked i stedet for julefest
for mellemst afdeling – en rigtig hyggelig
aften.
Julefest for yngste elever havde ligeledes en
hyggelig fest.
Ældste elever har som afslutning på
projektugen afholdt projekt”-fest”. Det var
utrolig spændende at høre og se alle
afgangselevernes projekter.
Morgensang hver tirsdag i ældste afdeling og i
december måned har B-afdelingen
morgensang fredag.
Handicapdag afholdt sammen med
Lillebæltskolen. I særdeleshed synes alle, at
den første dag var god.

3.

19.2519.35

Evaluering af
Forældremøder i efteråret.
Anmodning fra
støttekredsen om
fremover at være med på
disse første
forældremøder.

Gode tilbagemeldinger…. Og de ting der
fremkom, er der blevet arbejdet med
efterfølgende.
Bestyrelsen fra støttekredsen vil gerne
deltage i møderne kommende skoleår. Det
synes vi er en god ide.

4.

O/D/B
19.3520.00

Oplæg ved Jens:
Vi skal lave principper for
skole/hjem samarbejde. –
eller skal vi arbejde med
dette på anden vis.

Forslag til procesform:
Vi arbejder ud fra inspiration fra ”skole og
forældre”

Hvad er vores
forventninger til hinanden?

5.

D/B
20.0020.05

Seneste nyt vedr.
kommende ombygning af
Skrillingeskolen.

Skolebestyrelsen undre sig over, det ”forslag”
der er fremlagt.
Man undrer sig over det disponible beløb til
fase 2.
Skolebestyrelsen ønsker at Karin indbyder
Søren Yding til kommende
skolebestyrelsesmøde hvor man ønsker at
drøfte dette.
Man ønsker her fra, at formanden indbydes til
møderne med arkitekten i denne indledende
fase.

6.

O
20:0520:40
20:4020:45

mobbepolitik

Vi tager det på næste gang.

Fælles forældremøde den
22/3 2018 kl. 19-21.
Oplæg til emnet: ”Hvordan
kan vi gøre hverdagen
lettere med IT”
Skolebestyrelsesvalg
2018:
• Drøftelse af hvordan
skolebestyrelsen
synliggør sit arbejde
• Evt. nedsættelse af
arbejdsgruppe
• Skrive til
kommunalbestyrelsen
og forvaltningen om
at få elektronisk valg
eller få afklaret, hvor
der gives mulighed
for dette og hvad det
betyder.
Evt. og punkter til næste
gang

Jens har talt med nogle fra VUC (Middelfart),
der gerne vil komme og fortælle om app, der
kan hjælpe bl.a. ved ordblindhed.
… næste møde 8. november kl 16.30-17.30.

7.

8.

9.

20.4521.00

21.00

Vi afventer udmelding fra forvaltningen

Indbydelse til fælles forældremøde ved Linda.

