Skolebestyrelsesmøde - Dagsorden
Torsdag den 20. august 2020 – fysisk på skolen
Kl. 19:00- 21:15
Deltager:
Afbud:
Ikke til stede:
Emne (og ansvarlig)

Indstilling

Tid

1

Valg af ordstyrer

Beslutning

19:0019:00

2

Godkendelse af referat fra
sidste gang, samt dagens
dagsorden

Beslutning

19:0019:05

3

Meddelelser:
- Skolens leder
- Formanden
- MED-udvalget
- Fra skolen
- SFO

Orientering

19:0519:20

Beslutning – hvem gør
hvad

Skolens leder:
- Corona
Formanden:
SFO:
MED-udvalget:

4

Valg til skolebestyrelsen

Beslutning

19:2019:35

Der er ikke nok
repræsentanter i
skolebestyrelsen. Drøftelse
af videre proces – valg i
sensommer/efterår.
Plan, og hvem gør hvad.
Vedhæftet er forslag til
plakat.

5

Værdiproces

Orientering
og drøftelse

19:3519:50

Det er et mål at igangsætte
en grundig værdiproces på
skolen.
I den forbindelse har der
været drøftelser med
ekstern konsulent. Denne
vil gerne lave et mundtligt
oplæg for bestyrelsen. I
første omgang en kort
beskrivelse af hvorledes
pågældende kan bidrage.
Samt hvordan en
profilering af skolen kan
indtænkes.
KSO redegør for behov, og
ønsker.
Oplæg er vedhæftet.

6

Jubilæum
Behandles sammen med
punkt 7

Beslutning

19:5019:55

Fastsættelse af ny dato:
Datoforslag: 23. april

7

Møde med omgivende
samfund

Beslutning

19:5019:55

Fastsættelse af ny dato:
Datoforslag: I forlængelse
af SB-møde i oktober.

8

SFO

Orientering
og drøftelse

19:5520:05

Status

9

Madordning
Behandles sammen med
punkt 10

Drøftelse
og
beslutning

20:0520:30

SuperBrugsen har valgt at
opsige muligheden for, at
eleverne via ordning kan
bestille et varmt måltid
mandag og fredag.
Der skal træffes beslutning
om videre proces.

10

11

Madpolitik

IT-politik status – og
status på indkøb

Beslutning
– indstilling
til KSU

Drøftelse

20:0520:30

20:3020:40

Der prioriteres blandt:


Morgenmad til børn,
der p.t. passes i
Mopælappen, som
fremadrettet kan
passes i SFO



Bedre udvalg i
kantinen.



Frugtordning



Lydisolering/generel
forbedring i de
nuværende
spisefaciliteter.

I forbindelse med indkøb af
nye computere, er det
aftalt at mobilpolitikken
revideres, og justeres, da
alle elever i udskolingen vil
have en computer til
rådighed.
KSO giver status på indgået
aftale om nye PC´er.

12

Trivselsmåling

Orientering

20:4020:50

Kort orientering om
generelt billede, jf.
rapporter, og konkret
anvendelse på skolen.
Målinger er vedhæftet.
Tal for 14-19 er også
vedhæftet.

13

Elevplaner

Orientering

20:5021:00

Opfølgning på evt. punkt på
seneste møde vedr.
elevplaner. Deadline,
format og videre proces.

14

Datoer for SB-møder

21:00
21:10

15

Evt.

21:1021:15

16

Personsager

21:15
21:15

Der er tale om et forslag,
kan justeres på mødet.
Datoforslag er vedhæftet.

