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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Grindsted Skole

Tid

30. marts 2016 kl. 17:00 – 19:00

Skoleforvaltningen
Uggerhalnevej 4
9310 Vodskov

Sted

Personalerummet, Grindsted Skole

Init.: SEJ

Deltagere

Skolebestyrelsen

Afbud
Sagsnr./Dok.nr. 2016-003981 / 2016-003981-9
Referent

Sussie Engelund Jensen

30.03.01

Velkommen til Sussie. Punkter til evt.

30.03.02

Nyt fra byggepladsen - Orientering
- hvor står vi nu
- første spadestik
Nedrivning af dus-pavillon er taget ud af skolens budget.
Ingen ændringer i fht. byggeriets tidsplan.

30.03.03

Skolebestyrelsesvalget 2016 – Drøftelse
Procedure for valget gennemgået
Der udarbejds den køreplan for valget på Grindsted Skole.
Der afholdes valgmøde den 11.5.16 kl. 19, hvor der skal dannes en valgbestyrelse.
Der afholdes valg den 25.5.16. SKM indkalder via intra.

30.03.04

Møde med samrådet den 27. april - Drøftelse
Samrådet har ønsket at deltage i skolebestyrelsesmødet den 27. april. De har fremsendt
forslag til dagsordenspunkter.
Hvor meget af mødet skal punktet fylde?
Hvad mener bestyrelsen vi skal diskuterer med Samrådet?
Samrådet har ønsket møde med skolebestyrelsen ang. punkter nævnt i bilag.
I forhold til det tidsmæssige perspektiv besvares nogle punkter skriftligt, og der afsættes
30 min. til samrådet, i forlængelse af skolebestyrelsesmødet den 27.4.16.

30.03.05

Anti-mobbeplan – Drøftelse
En gennemgang af det skrift som der ligger i dag. Er det godt nok eller skal vi have det
revideret?
Den nuværende trivselsplan blev gennemgået, og der var enighed om, at den skal revideres på nogle punkter. Bl.a. skal digital adfærd også indgå i planen.

30.03.06

Lukkedag i Dus/børnehave
Udgår.

30.03.07

Orientering fra ledelsen
Timebevillingen løber rundt i fht. næste skoleår – både på lærer- og pædagogsiden.
APV fra personalet afleveres den 1.4.16.

30.03.08

Orientering fra skolebestyrelsesformanden
Orientering om et møde for alle skolebestyrelser i fht. implementering af Learning Pipeline.
Der opleves forbedringer i overgangsforløbet til Vodskov skole. Samarbejdet mellem
Grindsted/Langholt/Vodskov fortsætter.
Langholt skole afholder næste fælles skolebestyrelsesmøde.
Ønske om deltagelse af elevrepræsentant til fremtidige møder.
Deltagelsen kan evt. være i de første 30 min. SKM/SEJ taler med Nicolai, som har ansvaret elevrådet.

30.03.09

Orientering fra medarbejderrepræsentanterne

Orientering om rød dag den 16.3.16.
30.03.10

Evt.
Ønske om at udarbejde et årshjul til skolebestyrelsens arbejde henover et skoleår.
På første forældremøde efter sommerferien gennemgår skolebestyrelsen sine arbejds-og
ansvarsområder.
Punkter til kommende møder:
Kommunikationsstrategi.
Skolens grundfortælling.
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