Referat skolebestyrelsesmøde 11-10 2017.
Sted: Skrillingeskolen.
Tid: kl. 19.00-21.00
O:orientering; D:drøftelse; B:beslutning
Punkt

Status/tid

Indhold

Beslutning

1.

O.
19.0519.15

Nyt fra ledelsen –
Herunder gennemgang af
seneste trivselsmeter.

2.

D.
19.1519.20

Drøftelse af seneste nyt
fra skolen og sfo.

3.

19.2019.25
19.2519.35

Budget 2018

Gennemgang af trivselmeterundersøgelsen fra
2016. Herunder en sammenligning af
resultater fra tidligere
trivselmeterundersøgelsen. Generelt har der
været en positiv udvikling de seneste år.
Lisbeth deltager i ansættelsesudvalget for
kommende pædagogansættelse.
Elevtilgang på skolen har betydet, at der
laves en ny-ansættelse som pædagogmedhjælper og ligeledes opslås en
pædagogstilling.
Der er opslået to lærerstillinger, til to vakant
stillinger.
Elevrådet er i gang med valgkamp.
Husk handicapdag den 30. november 2017 i
Lillebæltshallen.
De 150.000 er trukket tilbage. De udmøntes
dog fremover fra 2019.
Tages på til næste møde

5.

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.

Hvad er vores forventninger til hinanden?

6.

D/B
20.0020.05

Seneste nyt vedr.
kommende ombygning af
Skrillingeskolen.

Tages på til næste møde

7.

O
20:0520:40
20:4020:45

mobbepolitik

Tages på til næste møde

Fælles forældremøde den
22/3 2018 kl. 19-21.
Oplæg til emnet: ”Hvordan
kan vi gøre hverdagen

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.

4.

8.

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

9.

10.

20.4521.00

21.00

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

Tages på til næste møde

13/12 2017. kl 18.00

