Referat skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 15. december 2016, kl. 18.00-19.30
Til stede: Rudi, Charlotte, Marie, Lene, Anders, Marianne, Alberte, Dorrit, Lene, Nikolaj, Lina,
Laila og Kasper
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet oktober
2016.
Dagsorden og referat godkendt.
Pkt. 2
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er, at bestyrelsen får et indblik i skolens hverdag siden sidste
bestyrelsesmøde fra de fire perspektiver.
Skolens ledelse
Valgfagshold fra Centerafdelingen i fodbold har netop vundet sølv i en turnering i Odense.
Basketholdet fra 7. årgang blev kredsmester.
Lucia er vel overstået, igen i år med deltagelse af mange elever.
Personalejulefrokosten er netop afholdt, hvilket også i år var en skøn aften.
Elevråd
Der er sat et køleskab op på 7. klassegangen
Medarbejdere
Lærer TR’ere fra kommunens skoler har været til dialogmøde med lokale politikere
vedrørende Min Uddannelse, og vil gerne bede om, at det kan blive et punkt på et
kommende bestyrelsesmøde.
Formand
Der har ikke været studiegruppemøde siden sidst i forældregruppen.
Pkt. 3
Afstemning af forventninger til det fremadrettede arbejde i skolebestyrelsen frem mod næste
valg.
Formålet med punktet er drøftelse af hvilke primære opgaver, der venter i den kommende
periode frem mod næste bestyrelsesvalg, herunder hvordan sammensætningen i bestyrelsen
bedst understøtter de primære opgaver, der skal varetages.
På baggrund af det arbejde der er udført i bestyrelsens valgperiode indtil dato, herunder bl.a.
tre nye principper og tre reviderede principper samt udarbejdelse af skolens værdiregelsæt,
vurderes det, at der i den fremadrettede bestyrelsesperiode ikke er behov for samme
repræsentation af ledelsespersoner i bestyrelsen.

Referat skolebestyrelsesmøde
Derfor blev det besluttet, at det er skoleleder og viceskoleleder der fremadrettet er
ledelsesrepræsentanter i skolebestyrelsen.
Pkt. 4
Forslag til høringssvar vedrørende ny model for dialogmøder på skoleområdet.
Formålet med punktet er en drøftelse af det medsendte forslag til høringssvar, således der
efterfølgende kan fremsendes et endeligt høringssvar.
Forslaget blev godkendt og indsendes til forvaltningen.
Pkt. 5
Planlægning af forældreaften.
Formålet med punktet er en orientering omkring status fra arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen fremlagde status på deres arbejde, herunder at der nu er sat en dato for det
kommende forældrearrangement, som bliver den 22. marts 2017. Der udsendes indbydelse i
starten af 2017. Ligeledes blev der fremlagt en konkret arbejdsplan for gruppens arbejde,
som indeholder målsætninger frem mod det kommende valg til skolens bestyrelsen i 2018.
Pkt. 6
Årshjulet
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Det blev besluttet at flytte mødet i marts til den 22. marts og aprilmødet til den 27. april

