
Skolebestyrelsesmøde den 23. august 2010 

 

Ad. 1 Dirigent Richard 

Ad. 2 Referatet godkendt, dog forkert dato mht. mødet for forældrerådene (det er den 14. sept ikke 

den 15. )  

Ad. 3 Årshjul – årsplanlægning: 

 Se referatet fra juni. Der oprettes mappe for skolebestyrelsen på intra.  

Ad. 4 Sb-valget – papirer har været sendt ud. 

Invitation til møde for forældrerådene den 14. september kl. 17 - 18. Klasseforældrerådene+ 

evt. andre interesserede inviteres 

Program: 

1. Velkomst og information om valgprocedure (MT) 

2. Arbejdsform (Morten), effekt/historik (Jørgen) og udfordringer (udfra udviklingsplanen 

Morten) 

3. Dialog/spørgsmål 

4. Opstilling af liste 

Stikord: Udgangspunkt i årshjul, arbejdsdagen, udfra den lokale udviklingsplan – hvor vil vi 

hen med skolen? Nye udfordringer – men udfordringen er i høj grad ”vedligeholdelse” af 

disse tiltag. Vigtigt også at kunne se sig ind i den store sammenhæng, som arbejdet skal 

udføres i. Skal være tro over for det, der er sat i gang – kunne kvalitetssikre. 

Elevrådet inddrages, idet der skal vælges 2 elev-repræsentanter 

Ad. 5 Principper for lejrskole 

 Udkast fra helhedsaftalen.  

Vigtigt at få præciseret, om og hvordan opsparing kan finde sted for 8. – 9. kl. Her tænkes på 

skolerejser (uden for skoletiden). 

Vi skal i tænkeboks – hvad skal være tilladt? Skal der ”kun” være en lejrskole inden for 

landets grænser, som skolen betaler? Skal det være tilladt med skolevæsenets rejser? Med 

udveksling?  

Punktet tages op næste gang. 

Ad. 6 Sundhedspolitikken – udkast udleveres.  

Har endnu ikke været igennem personalegruppen – det er vigtigt at tage debatten der først. Vi 

kan ikke lave et clean cut – men udfasning med de elever, der er med i idrætsskolen. 

Debatten skal først tages i personalegruppen - punktet tages op næste gang.  

 

Ad. 7 Michael vil gerne skrive en artikel om Chris MacDonald-arrangementet til skolebladet. 

Nedsættelse af udvalg udsættes 

Ad. 8 Udsat 

 

 

 

  

 

 

 

 


