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Tid

31. august 2016 kl. 17:00 – 19:00

Skoleforvaltningen
Uggerhalnevej 4
9310 Vodskov

Sted

Grindsted Skole personalerummet

Init.: SKMA

Deltagere

Skolebestyrelsen

Afbud
Sagsnr./Dok.nr. 2016-043109 / 2016-043109-1
Referent

31.08.01

Sussie Jensen

Høring vedr. skolernes administration

Skoleudvalget har behandlet sag vedr. skolernes administration på mødet den 21. juni
2016. På udvalgsmødet blev det besluttet, at sagen sendes i høring i Skolebestyrelserne
samt MED-udvalgene.
Skolebestyrelsen bedes udarbejde til høringssvar.
Vi har inviteret vores skolesekretær Signe Bygum med til behandlingen af dette punkt.
Brevet om høringsvar vedhæftet.
Referat:
Signe deltog i forb. med dette punkt.
Grundlaget for at give et høringssvar er løst. Hvordan tildeles ressourcerne?
Der blev givet udtryk for vigtigheden i, at stillingen stadig er attraktiv på de små skoler.
En beskæring af sekretærressourcen vil også betyde en beskæring af ledelsestiden, som i
så fald vil gå til administration.
SKM skriver høringgsvar og tager det med i MED-udvalg.
31.08.02

Underskrift af referat samt punkter til evt.

31.08.03

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

Referat:
Forældrerepræsentanter i klasserne 16-17
0. kl. Karin
1. kl . Morten
2. kl. Jane
3. kl. Nikolaj
4. kl. Kathrine
5. kl. Nikolaj
6. kl. Carsten
31.08.04

Sidste nyt fra byggepladsen – rejsegilde

Referat
Rejsegilde afholdes 15.9 kl. 11-13. Der afholdes separat rejsegilde for eleverne.
I fht. byggeriet er vi en uge foran i fht. den oprindelige plan.
Ledelsen afholder møde med samrådet ang. kunst til skolen. Samrådet sørger for ansøgning af fonde.
31.08.05

Forældremødet den 14. september
Bestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om kunne fortælle om deres arbejde.
Planlægningen af dette oplæg

Referat:
Oplæg fra skolebestyrelsen om dennes arbejde + fremlæggelse af årsberetning.
Der laves fælles indbydelse/dagsorden, som lægges på intra.
31.08.06

Møderække for skoleåret 2016/17
Skal vi flytte vores møde den 28. september. Vi holder ansættelsessamtaler den 27. og
den 29. september.
31. august
28. september
26. oktober
23. november
18. januar
15. februar
15. marts
26. april
31. maj
21. juni

Referat
Skolebestyrelsesmøde den 28.9 - bortfalder.
31.08.07

Orientering fra ledelsen

Referat:
Børnehaven arbejder med kompetencehjul.
Dus-pædagoger arbejder med at implementere synlige læringsmål i fht. aktiviteterne i
dus-tiden. VH har fokus på dette i fht. pædagogernes forberedelsestid.
I fht. at skabe plads hos byens dagplejere, kan børnehaven tage yngre børn ind. ‘’’
8. Computere i 3.-4. klasse.
3. klasse må ikke tage computere med hjem. Disse opbevares i aflåst skab i klassen.
OL i Vestbjerg - de ansvarlige lærere sørger for info/planlægning.

31.08.08

Orientering fra skolebestyrelsesformanden
Oplæg ang. skolebestyrelsens virke. Hvad kan de bruges til?
Tilmelding til arrangement?

Referat:
2/3

Oplæg ang. skolebestyrelsens virke. Fælles tilmelding til fælles forældremøde.

31.08.09

Orientering fra medarbejderrepræsentanterne

Referat:
PLC
Ny guide er problematisk i fht. de små skoler
31.08.10

Evt.
Hvad skal vi med skolen? Se bilag
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