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Skolebestyrelsen

Afbud

Nikolaj

Sagsnr./Dok.nr. 2016-003981 / 2016-003981-13
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Sussie Jensen

15.06.01

Nyt fra byggepladsen – Orientering
Vi starter mødet med at gå en tur på byggepladsen

15.06.02

Punkter til evt.
-

15.06.03

Møde for skolebestyrelsesformænd vedr. ændringer i ledelsesstruktur, administration og visitation – Orientering
Jane orienterede om møde afholdt for skolebestyrelsesformænd, hvor der bla. blev drøftet fælles ledelse. Der er usikkerhed i fht. sekretærsituationen på små skoler/landsbyordninger. Desuden er der usikkerhed omkring skolebestyrelsens indflydelse.
Der vil være høring midt august.
Desuden var der fra skolebestyrelsesformændene et fælles ønske om hurtigere proces
ved visitation.
I forlængelse heraf orienterede Vibeke fra dialogmødet afholdt tirsdag den 14.6.16.
Der lægges op til, at skolebestyrelserne skal afgive ønsker i forhold til evt. fremtidig fælles ledelse. Herefter vil der være en officiel høring.
Den endelige byrådsbeslutning træffes i marts, og evt. effektivisering starter august 2017.
Der er oprettet en hotline samt en hjemmeside, som svarer på spørgsmål i forhold til
emnet.

15.06.04

Lukkedag i Dus og Børnehave – vedtagelse
27. – 30 december 2016
2. januar 2017
26. maj 2017 (fredag efter Kr. Himmelfartdag)
Uge 29 og 30 2017
Vedtaget.

15.06.05

Efterårets temaer i skolebestyrelsen
Skolen grundfortælling
Forventninger mellem skole og hjem – ændret ”børnemateriale”
Ændringer af ledelsesstruktur og administration.

Søren informerede om efterårets temaer, og om hvordan vi kan arbejde med skolens
grundfortælling i skolebestyrelsesregi.

15.06.06

Møderække for skoleåret 2016/17
24. august
28. september
26. oktober
23. november
18. januar
15. februar
15. marts
26. april
31. maj
21. juni
Vedtaget.

15.06.07

Orientering fra ledelsen
Info om annullering af omprioriteringsbidrag.
Overtagelseskontrakt /dusbygning.

15.06.08

Orientering fra skolebestyrelsesformanden
Første forældremøde. Oplæg ang. skolebestyrelsens virke. Hvad kan de bruges til?
Tilmelding til arrangement tages op til mødet den 24.8.17.

15.06.09

Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
Claus sagde noget vrøvl på japansk.

15.06.10

Evt.
-

.
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