DAGSORDEN TIL SKOLEBESTYRELSESMØDER VESTERMARKSKOLEN
Den 20. marts
18:00 – 20:30

SKOLEBESTYRELSESMØDER
Punkter

Sagsfremstilling

Indstillinger

Referat

MA

William redegjorde for emner fra
elevrådet.
Budget til elevrådet; FN
giver elevrådet besked.
Fest for mellemtrin og
udskoling
Forslag om cafe om
torsdagen for udskolingen
fra 15-17.
Elevrådet vil gerne mere ud i
klasserne gennem
venskabsklasserne
Facebook med nyt for
elevrådet, morgensamling,
eller på Intra?

Indstilles til
godkendelse
FN
Bilag vedlagt

Timefordelingen er magen til den
fra skoleåret 2016/2017.
Morgenbåndet fungerer rigtig
godt. Både med samlinger og
med læsebånd.
På mellemtrinnet har vi haft en
sangtime med hele
mellemtrinnet med tre lærere.
Dette giver mulighed for ½ år
med 2 lærere til sammenspil.
Formanden indstiller til
bestyrelsen at godkende planen.
Den er godkendt.

1. Valg af
ordstyrer

2. Godkendelse af
referat

3. Elevrådet

4. Timefordelingsp
lan 17/18

5. Dannelse

Der er
elevrådsrepræsenta
nter med til mødet

Planen gennemgås
og drøftes

Den videre plan:
Christina evt.
deltagelse i april
MED mødet

Drøftelse
FN
Christina

Christina følger op på bestyrelsens
ideal om dannelse. Input efterlyses
for nærmere udbredelse. Hvordan
kommer vi videre, så det lever
videre.
Christina deltager i et MED møde i
april. Derefter på et fællesmøde.
Evt. til morgensamlinger, gennem
elevrådet...
Fokuspunkter, balance ift. synlig
læring/målstyring.
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6. Klassesammen
lægninger
17/18

7. Budget 17

8. Medarbejdernes
trivsel

9. magtanvendelse
Fravær

Grundet vigende
elevtal til
kommende 0.klasse
og 2. klasse.
Med deraf mindre
ressourcetildeling
Indstilles følgende

At der kun
etableres
en BH
klasse og
en 2.klasse
i skoleåret
17/18

Fremlægges og
drøftes

Bilag
vedlagt
Punktet til
godkendels
e
FN /SB

Orientering om
trivselsundersøgelse

Emnet fylder meget
både på elevniveau
og på personale
niveau. Punktet har
været drøftet på
MED

10. Meddelelser

Formand
Personale
Forældrevalgte
skoleleder

11. punkter til
næste møde

Bemærk det er
mandag d. 3.april

På baggrund af princip om
klassedannelse indstiller vi på
skolen, at vi kun har en bh.kl. (25
elever) og en 2. klasse (25 elever).
Distriktet leverer 37 elever.
Forældrehenvendelser sendes videre
til FN.
Bestyrelsen godkender
klassesammenlægningerne.

Budgettet er gennemgået af FN.
FN vil tage driftsbudgettet med
til et kommende SKB møde.
Vi skal forvente, at balancen
svinger mellem + og – pga.
segregeringer.

FN/MC

Vi laver på skolen inden ret længe
en trivselsundersøgelse. Vi laver
nogle mindre undersøgelser på 12
spørgsmål. Der laves en
undersøgelse for både psykisk og
fysisk arbejdsmiljø. Vi arbejder ud
fra social kapital. Det er skolens
måde at arbejde med APV.

FN /MC

Udsat for punkt om fravær.
SKB vil sætte sig sammen og kigge
på en ordning.
Taskforce på skole, der er
bemyndiget til at kunne handle i
hjemmet. Diagnosticerende.
Rodfæstet på skolen pga. relationen
til læreren.
Tages op på næste møde.

Til
orientering

Modtagelsesklassen og
overgangsklassen er ophører efter
sommerferien.

Magtanvendelse

12.

13.
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