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Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag d.15.marts 2012  

 
Afbud fra Ken, Richard, Stig, Claus, Kenn, Dorthe og Faouzi 

 

SFO-forældrerådet deltager under punkt 1 og 2. 

 
  

1. Valg af dirigent, Mette er valgt 

 

2. Kompetencecenteret. 

Susanne fra centeret fortæller om centerets opgaver og arbejde. 

 

3. Meddelelser 

 

Ledelsen 

Karaktergennemsnit fra seneste 9. kl. afgangseksamen kan ikke sammenlignes direkte med andre års 

karakterer, da elevsammensætningen og udtræksfag varierer fra år til år.  

 

Rengøring – status 

Der er fokus og konstant opfølgning på rengøringen her på skolen samt i forvaltningen, det er stadig 

ikke tilfredsstillende.  

 

Kvalitetsrapport 

Mogens præsenterer en oversigt over sammenhæng mellem skolens overordnede vision, 

kvalitetsrapport og skolebestyrelsens rolle i forhold til dette. Evaluering af rapporten er d. 15. maj, 

skolebestyrelsen og elevrådsrepræsentant er velkommen. 

 

Skoleblad 

Temaet på det kommende skoleblad er læring og faglighed 

 

Årsplanlægning 

Går i gang fra på tirsdag d. 20. marts, først fagfordeling og derefter skemalægning. Der kommer to 8. 

esaa klasser næste år på skolen. Vi kender endnu ikke antallet af 10. klasser. Der kommer 2 

børnehaveklasser med ca. 24 elever i hver. 

 

Økonomi 

Skolebestyrelsen inviterer Rikke Kofoed med til næste møde for at orientere. 

 

 

4. Skolebestyrelsens kommentar til seneste tal for karaktergennemsnit for 9.kl. afgangseksamen.  

Tallene der er offentliggjort i aviserne stemmer ikke overens med de faktuelle tal som kendes fra 

skolens kvalitetsrapport. Morten B. skriver et udkast til en faktuel kommentar fra skolebestyrelsen 

som koordineres med ledelsen og sættes  på hjemmesiden. 
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5. Fransk som tilbudsfag.  

Fransk udbydes nu som valgfag, hvor eleverne kan vælge det som et ekstra fag. Der kommer esaa 

elever på skolen fra 8. klasse som har fransk som tilbudsfag. Dette er en svær kombination for 

underviseren. 

Det besluttes, at skolen fra kommende 7. klasse udbyder fransk som tilbudsfag på lige fod med tysk, 

således at eleverne kan vælge ét af de to fag. 

 

 

6. Visionsinput fra forældregruppen.  

Punktet er ment som en liste med input til ting, som skolen i samarbejde med bestyrelsen skal 

forholde sig til. Papiret vil fungere som skolebestyrelsens arbejdspapir. 

 

7. Opdatering af hjemmesiden. Orienteringspkt.- udsat 

 

8. Statuspunkter - udsat 

- Rekrutteringsudvalget  

- Antal indskrevne børn  

- Distriktssamarbejdet 

 

- Elevråd 

Elevrådet bakker op om at det er mest hensigtsmæssigt og praktisk, at der kun er køleskabe i de små 

klasser.  

 

 

9. Eventuelt 

Skolebestyrelsen godkender en ændring i ferieplanen, der betyder at der afholdes en skoledag på en 

lørdag i august eller september med en fridag mandagen efter. Skolen giver bestyrelsen besked om 

datoer på næste møde. 

Punkter til næste møde; Økonomi, skolebestyrelsens arbejdsseddel. 
 
 

 

/Lise Meyer 

 


