Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 22. februar 2017, kl. 19.00-21.00 (billedkunst Sundhøj)
Tilstede: Mie, Dorrit, Lene, Casper, Lene, Lina, Charlotte, Marie, Marianne, Rudi, Anders,
Alberte og Kasper
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet januar
2017.
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.
Skoleledelsen
Trivselsmålingerne for skolens elever er netop afsluttet og overordnet er der for 4. måling i
træk positiv progression for skolens elever.
Der arbejdes med et forøget samarbejde med børnehaverne ift. en større fokus på
skoleparathed og tidlig sprogstimulering.
Gallafesten i udskolingen er vel overstået.
Medarbejderne
TR valg for lærere og pædagoger er netop overstået.
Næste skoleårs planlægning er i gang blandt skolens personale.
Eleverne
Alberte og Casper har været på besøg i en 7. klasse ift. værdiimplementering.
Formanden
Rudi er blevet kontaktet ift. et interview med Friskoleforeningen omkring forskellen på at
være en bestyrelse på folkeskolen og en friskolen.

Pkt. 3
Succeskriterier for implementering af værdiregelsæt
Formålet med punktet er at bestyrelsen formulere nogle succeskriterier ift. implementering af
skolens værdiregelsæt.
Punktet blev vendt fra mange perspektiver – både de åndelige og de meget konkrete
materielle perspektiver. Rudi skriver sammen med Marie og Marianne de konkrete forslag
sammen til næste møde.
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Pkt. 4
Planlægning af forældreaften
Formålet med punktet er en orientering omkring status fra arbejdsgruppen.
Planlægningsgrupper fremlagde den plan, som er lagt for aftenen. Forældrerepræsentanterne
mødes til konkret planlægning af den sidste del af mødet.
Pkt. 5
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen
Formålet med punktet er en drøftelse af forslag til suppleringsvalg.
Charlotte ønsker at udtræde af skolebestyrelsen, da hun har fået arbejde på Tåsingeskolen,
og dermed ikke længere kan være en del af skolebestyrelsen som forældrerepræsentant. Af
samme årsag udtræder Charlotte dags dato.
Marie ønsker ligeledes at udtræde af skolebestyrelsen, da hun efter sommerferien ikke
længere har børn på skolen. Marie deltager, indtil der er valgt et nyt medlem, dog senest til
junimødet.
Pkt. 6
Forslag til timefordelingsplan for 2017-18 – første behandling
Formålet med punktet er at bestyrelsen drøfter det forslag der fremlægges på mødet til første
behandling.
Skoleledelsen fremlagde forslag til kommende skoleårs timefordelingsplan. Planen er til
anden behandling på næste møde, hvor det forventes at den vedtages.
Pkt. 7
Høringssvar vedrørende ny model for dialogmøder – se bilag
Formålet med punktet er at bestyrelsen drøfter høringssvar vedrørende ny model for
dialogmøder.
Det fremlagte høringsforslag blev vedtaget.
Pkt. 8
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.

