Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 17-03 2016.
Sted: Skrillingeskolen.
Tid: kl. 19.00-21.00
O:orientering; D:drøftelse; B:beslutning
Punkt

Status/tid

Indhold

Beslutning

1.

O.
19.0519.25

Nyt fra ledelsen
• Personalemøde, evt. lege
med tanker om ny struktur
• Økonomi
• International dimension

Orientering.

2.

D.
19.2519.35

Drøftelse af seneste nyt fra skolen
og sfo.

Bøgelund vil ikke blive lukket næste
skoleår. Skolebestyrelsen ønsker en
procesplan fra forvaltningen, i
forhold til den planlagte udvidelse af
Skrillingeskolen. Dette med henblik
på at man kan være på én matrikel
fra august 17.

3.

O.
19.3519.55

Nyt fra skolebestyrelsen.

Der har været indbudt til
dialogmøde i forhold til de
udfordringer skoleforvaltningen står
overfor. Dels er der for høj grad af
segregeringsgrad i Middelfart
Kommune. Desuden er der mange
elever på privatskolerne. Vores
skolestruktur bevirker, at vi har
lave klassekvotienter på mange
skoler.
Dialogmødet indbød til at ”tænke ud
af boksen”.
Henning og Jens har været med
Skole og Forældre” på et videns- og
erfaringsseminar i forhold til at
arbejdet med principper og
opfølgning af disse i
skolebestyrelsen.

4.

O/D/B
19:5520.30

Oplæg ved Jens:
Vi skal lave principper for åben skole
og forældresamarbejde.

Principper for forældresamarbejde:
Jens har taget inspiration fra ”Skole
og Forældre” og deres forslag til
principper for forældresamarbejde.
Vi arbejder med princip for
kommunikation mellem skole og
hjem i dag.
Dette punkt tages op igen næste

skoleår.

5.

O/D/B
20.3020.40

Høring vedr. sammenlægning af
ungdomsskole+musikskole+10éren

Der er udarbejdet et høringssvar i
samarbejde med MED udvalget.

6.

O/D/B
20.4020.45

Samtykkeerklæring for fritagelse fra
Nationale test

Indstillet med enkelte rettelser.

7.

20:4520:55

Invitation til kommende fælles
forældremøde:
”Hvordan ændrer du dit barns
adfærd ved selv at ændre adfærd” –
kom og få inspiration til en lettere
hverdag.

Linda og Ulrich som skal være
oplægsholdere har lavet et forslag
til en invitation og et program for
aftenen.
Linda sender den til Hanne, som vil
lægge den på forældreintra og
personaleintra i morgen, fredag den
18/3 2016.

8.

20.5521.00

Evt. og punkter til næste gang

Der arbejdes videre med
principperne for
forældresamarbejde.

