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Møde

Skolebestyrelsesmøde

Grindsted Skole

Tid

27. april 2016 kl. 17:00 - 19:00. Møde m Samrådet 19:00 - 19:30

Skoleforvaltningen
Uggerhalnevej 4
9310 Vodskov

Sted

Grindsted Skole. Personalerummet

Init.: SEJ

Deltagere

Skolebestyrelsen

Afbud

Kathrine

Sagsnr./Dok.nr. 2016-003981 / 2016-003981-11
Referent

Sussie Engelund Jensen

27.04.01

Underskrift af referat. Godkendelse af dagsorden. Punkter til evt.

27.04.02

Timefordelingsplanen for 2016/17 – til godkendelse
Timefordelingsplan for næste skoleår sendes til godkendelse i Skolebestyrelsen.
Der er ingen ændringer i forhold til planen for 2015/16.
Timefordelingsplanen vedhæftet som bilag.
Godkendt.

27.04.03

Princip for skole/hjem samarbejde – til godkendelse
På mødet i januar behandlede bestyrelsen princippet første gang. Det var ønske om en
ændring i forhold til antallet af forældremøder i 0. klasse. Denne ændring er nu foretaget.
Princippet sendt til godkendes i Skolebestyrelsen
Princippet for skole/hjem samarbejde vedhæftet som bilag
Godkendt.

27.04.04

Skolebestyrelsesvalg – drøftelse
Onsdag den 11. maj har vi valgmøde. Hvad gør vi for at trække forældre til.
Planlægning af aftenens program.
Facebook/FI bruges som medie i forhold til at oplyse om valget/trække forældre til. ¨
Invitation til valget indeholder oplysninger om, hvem der opstiller + at der er plads til flere.

27.04.05

Forældrehenvendelse om skilsmissegrupper for børn. – orientering og drøftelse
Skolen har fået en henvendelse vedr. oprettelse af skilsmissegrupper for børn.
Skolens ledelse har valgt at sende henvendelse i skolebestyrelsen, da dette er er et
spørgsmål om, hvordan resurserne skal anvendes.
Der bliver ikke oprettet en skilsmissegruppe på Grindsted Skole.
Trivselsproblemer i forbindelse med skilsmisser er en del af det daglige trivselsarbejde.
Ved behov, kan der evt. etableres samarbejde med Vodskov/Langholt i fht. dannelse af
skilsmissegruppe.

27.04.06

Årshjul for skolebestyrelsen – drøftelse
Under evt. på mødet den 30. marts kom det spørgsmål til bestyrelsens årshjul.

Årshjul udarbejdes og fremlægges på det fælles forældremøde den 14.9.16.
Årshjulet mailes til SKM, hvorefter det lægges på intra under fanen ”skolebestyrelse”.
27.04.07

Forberedelse til mødet med Samrådet. – drøftelse
Se dagsorden.

27.04.08

Orientering fra ledelsen
Der er foretaget national trivselsmåling i alle, som fremlægges på næstkommende skolebestyrelsesmøde.

27.04.09

Orientering fra skolebestyrelsesformanden
Jane orienterede om deltagelse i første spadestik på kommende cykelsti.
Forespørgsel om deltagelse af elevrådsrepræsentant på skolebsetyrelsesmøde. SEJ og
SKM tager kontakt til NV (elevrådsformand).
Forretningsordenen revideres efter sommerferien.

27.04.10

Orientering fra medarbejderrepræsentanterne

-27.04.11

Evt.
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