Mødeindkaldelse.
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Nr.

02-2017/18

Sted

Kl. 18.00: Dagskolen, Dalen 5
Kl. 18.30: Hotherskolens personalerum

Mødedato

02. oktober
2017

Deltagere

SB-medlemmer
Afbud: Mie og Thomas

Kl.

18.00 – 20.30

Info:

SIA, BU

Mødeleder

Mie

Dagsorden
A.

Kommentar til referat

Punkt

Ansvar

Kommentar:
Rettelser og kommentar til seneste
referat.
Punkt om klassekvotient udskydes til næste SB-møde
1.
Lejrskole.
Punktet er en fortsættelse fra sidste
FS/alle
30 min.
SB-møde.
1 bilag.
FS gennemgår bilag. Herefter diskussion og forslag. Ledelsen udarbejder forslag med lejrskole på
4. årgang med forældredeltagelse samt lærerbaseret lejrskole for enten 7. eller 8. årgang.
2.
PLOV
PLOV og alarmering.
FS
10 min.
2 bilag.
FS orienterer om hvor langt vi er – vi mangler at få løst problemstillingen omkring alarmering
/aktivering af aktionskortet ved PLOV. Vi har bud fra firmaet ACTAS og har møde i næste uge med
G4S. Mere herom til næste SB-møde under punktet meddelelse.
3.
Økonomi
2 bilag:
FS
10 min.
Status pr. 31. august 2017.
Bemærkninger til budget og forbrug.
FS knytter kommentarer til bilaget med bemærkninger. SB-medlemmer tilfredse med det nye bilag,
som de finder uddybende og relevante.
4.
Sygefravær
Sygefravær august 2014 – august
RT
10 min.
2017.
1 bilag.
RT orienterer om sygefraværet, som er nedadgående for såvel sfo som dagskolen. Meget positivt.
5.
Meddelelser:
a) SB Formand
Orientering:
MK
5 min.
Siden sidst m.m.
Margrethe orienterer om det udskudte dialogmøde – lige nu er det ikke fastsat og det bliver muligvis først i januar 2018.
b) Ledelsen
Orientering:
RT/FS/IB 10 min.
Siden sidst m.m.
1 bilag.
Se bilag.
Diskussion om indførelse af mobilpay. Tine undersøger angående regler.
Rundvisning af ombygningen af børnehaven og SFO.

c) Medarbejdere

Orientering:
LE/BMO 5 min.
Siden sidst m.m.
Lærerne er ked af Meebook som er kommunens platform til elevplaner – de vil gerne have elevplaner som tidligere.
SFO’en lider stadig under flytterodet i forbindelse med ombygningen. SFO’en i konstruktiv dialog
omkring Dagskolens mulige overtagelse af øst.
d) Elevråd
Orientering:
5 min.
Siden sidst m.m.
De yngste elever efterspørger flere legeredskaber – eksempelvis fodboldbane, rampe, klatrevæg og
flere kreative legeredskaber. Forhindringsbane i skoven.
6.
Eventuelt.
Tine spørger til lærernes dag. Børneudvalgets formand holder tale og skolen byder på frokost.
RT fortæller lidt om befolkningsprognoser, som er et spændende felt. Ledelsen vil tage dette på som
et egentligt punkt ved et senere SB-møde.

