Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. juni 2019
Valg af referent
Nichelas
1.

Status på arbejdsgrupperne:
● Trafik - Der er ønsket ordentlig skiltning - Der er ikke penge til at lave kiss
and goodbye plads, men der arbejdes videre.
● Skolegård og legeplads - Der er kommet lidt bolde og ramper til skolegården,
det har hjulpet meget. Der er lavet løbehjuls parkering. Snak om
elevinddragelse og forældredag i forhold til at shine skolegården lidt op.
Arbejdsgruppen finder en dato.
● Trivselsindsatsen
Der vælges to nye - Karin og Henrik
2. Skolefoto - plan for foto til kommende skoleår
Ny fotograf er valgt. Der tages billeder den 6, 10 og 16 september. om fotografering
er den 20. september.
3. Skolekomedie/ musical skoleåret 2019/2020
Skolen har planer om at genindføre skolekomedie/ musical til kommende skoleår. Vi
ønsker at drøfte formen i bestyrelsen.
Der er ønsket skolekomedie fra skolen og der er skolekomedie den 2/4 - 2020
Drøftelse angående form og inddragelse af forældrerådene i forhold til aktiviteter til
en skolefest i forbindelse med skolekomedien. Der er opbakning fra bestyrelsen. Der
arbejdes videre med projektet.
6. Status på fælles projekt omkring etableringen af et ungeområde i samarbejde med
Ungdomsklubben Projektet er godkendt som en del af byfornyelsesprojektet.
Der arbejdes videre med tre projekter, vores er et af dem. Der ønskes en fra
bestyrelsen til at hjælpe med hvad der præcis skal etableres, Kirsten, pernelle og
Michael vælges. Der foreslås at få input fra eleverne.
7. AULA for skolebestyrelsen
● Gennemgang af Aula
Potentielle udfordringer fra et hhv. forældre – og skoleperspektiv
Aula er udskudt til uge 43
Der skal laves principper for kommunikation. Der tages afsæt i Nørre Uttrups
principper. Principper drøftes i grupper. Jens samler sammen og fremlægger
næste gang.
8. Nyt fra
● Formanden
Klage angående lærer formanden er i dialog
Utilfridshed angående vikardækning, skolen er i dialog med forældrene.
Skolebestyrelsen ytrer en bekymring for de unge drenge der kører meget
stærkt på knallert og har drøftet hvordan man, uden misforståelser og på en
god måde, kan få budskabet ud til både unge mennesker og forældre.
●

Ledelsen

Der er ansættelsessamtaler i DUS. på skolen er der et barselsvikariat og et
orlov der bliver slået op.
Sygemeldt personale er ved at være tilbage.
Der har været trivselsmålinger der arbejdes med dem i 3. kvartal
Eksamenerne er i gang.
Skemaerne skulle gerne komme ud i uge 27
Presset Budget.

Mødekalender næste skoleår (alle møder afholdes kl. 17:00 – 19:30):
- 27. august 2019
- 24. september 2019
- 22. oktober 2019
- 19. november 2019
- 3. december 2019
- 21. januar 2020
- 3. marts 2020
- 31. marts 2020
- 28. april 2020
- 26. maj 2020
- 16. juni 2020

