Dagsorden skolebestyrelsesmøde 11-11 2015.
Sted: Skrillingeskolen. Tid: kl. 19.00-21.00

Tilstede: Jens A, Lisbeth, Jesper, Karin, Michael, Henning, Linda, Irene T.R.
Afbud: Susanne
Punkt

Status/tid

Indhold

Beslutning

1.

O
19.0019.05
D
19.0519.30

Velkommen til nye
personalerepræsentanter

Pædagog Linda Skov
Lærer Irene T. Rasmussen.

2.

Hvad arbejder vi med lige nu på
skolen:
Tydelighed om forventninger via
Vision/mission/værdier
Den gode kommunikation.
Kodeks for god medarbejderadfærd.
Kodeks for god lederadfærd.
Kodeks for god læring.
Kodeks for det gode
teamsamarbejde.

I efteråret har vi på skolen arbejdet
med at beskrive en Vision/mission
og værdier med henblik på at skabe
den bedste skole for alle.
Der er udarbejdet et kommissorium
for vision og mission for
Skrillingeskolen, kommissorium for
værdier, kommissorium for gensidig
informations- og
kommunikationskultur for
Skrillingeskolen. Disse er udleveret
på mødet og gennemgået på
mødet.
Der er møde i styregruppen i uge
47. Styregruppen skal nedsætte nye
kommissorier der skal arbejde med:
Kodeks for god medarbejderadfærd.
Kodeks for god lederadfærd.
Kodeks for god læring.
Skolens PU udvalg skal arbejde med
at beskrive et kodeks for det gode
teamsamarbejde.

3.

4.

D.
19.3019.45
D.
19:4520.00

Forældrearrangement til marts.
Forslag til indhold og dato.

Information fra lederen:

Vi forsøger at finde en
foredragsholder omhandlende low
arousal eller samarbejdsbaseret
problemløsning.
Proces omkring at få undersøgt,
hvad der skal til for at vi kan samles
på en matrikel starter op på fredag,
hvor vi får besøg af arkitekt Gorm
Nielsen fra Århus.
Budget 2016: Vi laver budget 2016

ud fra de faktuelle tal fra 2015
Vi har haft audit på afdeling
Bøgelund i denne uge, hvor der
kigges på trivsel og arbejdsmiljø
samt de fysiske rammer.
5.

20.0020.30

6.

20.3020.55

Forretningsorden til
skolebestyrelsesmøderne
Se forslag sendt af Anne Pedersen
26/8 2015

Fremtidige emner, som vi gerne vil
behandle på
skolebestyrelsesmøderne.

Forretningsorden gennemgået og
Karin retter forslaget til med de
aftalte ændringsforslag. Udsendes
til bestyrelsen. Hermed er der aftalt
en forretningsorden for
skolebestyerlsen.
Hvilke mål skal vi arbejde frem
imod i forhold til elevernes læring
og trivsel.
Lektiefri skole.

7.

20.5521.00

Bestyrelsens opgaver.
”SKAL” principper gennemgås –
formand og skoleleder vælger 1 til 2
emner ud til hvert møde.
Øvrige principper gennemgås
ligeledes.
Evt.

