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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Grindsted Skole

Tid

26. oktober 2016 kl. 17:00 - 19:00

Skoleforvaltningen
Uggerhalnevej 4
9310 Vodskov

Sted

Grindsted skole - personalerummet

Init.: SKMA

Deltagere

Skolebestyrelsen

Afbud

Morten, Karin, Vibeke, Hans Jørgen

Sagsnr./Dok.nr. 2016-043109 / 2016-043109-3
Referent

Sussie Jensen

26.10.01

Underskrift af referat samt punkter til evt.

26.10.02

Sidste nyt fra byggepladsen
Referat:
Problemer med ventilation, lidt foran tidsplan

26.10.03

Konstituering af bestyrelsen
Den nye skolebestyrelsen skal konstitueres sig efter valget i foråret 2016

26.10.04

Indretningen af den nye skoles læringsrum
Der giver en orientering om hvor lang processen er.
Referat:
Gennemgang af materiale fra Kinnarps.
Møbelordre skal afgives inden nytår - medarbejdere inddrages i fht. indspark/valg af
møbler.
Orientering om forslag til ny visitationsmodel af elever til specialtilbud

26.10.05

Orientering om forslag til ny visitationsmodel af elever til specialtilbud.
Forvaltningen arbejder i øjeblikket på en ny visitationsmodel. Det er vigtig at bestyrelsen
forholder sig hertil, da den kommer i høring i slutningen af november.
Referat:
Elevrådet opfordres til at deltage med, for skolebestyrelsen, relevante områder. (passende formulering vedr. elevdeltagelse).
Sende dagsorden og referat fra sidste møde 4 dage inden næstkommende møde.
Suppleanter indsættes ved behov.
Øvrige rettelser i bilag (SKM) - tilføjes

26.10.06

Gennemgang af forretningsorden for skolebestyrelsen.
Vi aftalte på sidste møde at vi ville gennemgå vores forretningsorden

Referat:
Elevrådet opfordres til at deltage med, for skolebestyrelsen, relevante områder. (passende formulering vedr. elevdeltagelse).
Sende dagsorden og referat fra sidste møde 4 dage inden næstkommende møde.
Suppleanter indsættes ved behov.
Øvrige rettelser i bilag (SKM) - tilføjes

26.10.07

Evaluering af forældremødet
Referat:
Positive tilbagemeldinger - formen på forældremødet fortsætter.

26.10.08

Målpilen for Landsbyordningen Grindsted Skole - udsat
Præsentation af vores målpil

26.10.09

Medlemmer til ansættelsesudvalget
Der er pt opslået en fast lærerstilling. Hvem fra skolebestyrelsen ønsker at sidde med i
ansættelsesudvalget
Referat:
Nikolaj
Carsten
Jane

26.10.10

Orientering fra ledelsen
Referat:
Noget med klovne

26.10.11

Orientering fra skolebestyrelsesformanden
Referat:
Jane har deltaget i temadagen “Hvad skal vi med skolen?”

26.10.12

Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
Referat:
3 praktikanter i dus i 3 uger.
Indvielse af cykelsti - godt arrangement.

26.10.13

Evt.
Referat:
Henvendelse fra Ole Schwarz ang. møde med samrådet. Jane og Søren deltager - Søren indkalder.
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