Dagsorden til skolebestyrelsesmødet
Tid: Januar 6.– 16.30 -18.30
Bemærk møder for 2014 starter herefter alle kl. 19
Sted: Skolelederens kontor
Mødeleder: Næstformand Jette Skrædderdal

Deltagere:
Søren Kramer – Formand/forældrevalgt
Jette Skrædderdal – Næstformand/forældrevalgt
Jakob Skyberg – forældrevalgt
Andreas Bach Aaen – forældrevalgt
Jesper Appel - forældrevalgt
Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen - forældrevalgt
Lea - forældrevalgt
Jens Kjølby – Lærer repræsentant
Jacob Thorsager Bjerre - tillidsrepræsentant/lærerne
Torben Jensen – skoleleder
Pia Andersen – pædagogisk leder
Leif Braad - SFO-leder
Lis Friis Winge – administrativ leder
(kl. 16.30)

1. Godkendelse af dagsordenen

(kl. 16.33)

2. Godkendelse af referat samt opfølgning/status fra sidste bestyrelsesmøde

(kl. 16.35)

3. Forældreindragelse
På baggrund af drøftelse på bestyrelsesmødet i december 2013, besluttede
kredsen at første step på vejen mod højere grad af forældreinddragelse, er
udarbejdelse af pjece med gode råd til forældre- og skole/hjem samarbejdet.
Ditte Nielsen vil på mødet præsenterer første udgave af pjecen.
På næste møde præsenteres årshjulet for 2014, hvor opgaverne omkring
forældreinddragelse fremgår.
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Der foreslåes følgende 3 konkrete indsatsområder.

(kl. 17.00)

4. Skolereform
Som bekendt træder en ny skolereform i kraft august 2014, og skolens ledelse
arbejder på en nærmere implementeringsplan herfor. Implementeringsplanen blev
fremlagt for skolens medarbejderstab den 3. december 2013, og skolens
bestyrelse har ligeledes haft mulighed for at studere planen.
Kredsen bedes drøfte implementeringsplanen med henblik på feed-back og gode
råd til skolens ledelse.
Efterfølgende vil skolens ledelse komme med en generel status på Skolereformen:

•
•
•

Status på skolereformen nationalt – nye udmeldinger, vedtagelse af lovgivningen,
erfaringsopsamling rundt omkring i landet m.v.
Status på skolereformen kommunalt – nye udmeldinger, kommunale retnigslinjer
m.v.
Status på skolereformen lokalt – udmeldinger, initiativer, fokusområder m.v.
På baggrund af drøftelse af implementeringsplanen samt generel tilbagemelding,
drøfter kredsen afslutningsvis temaer under dagsordenspunktet ’Skolereform’ til
de kommende møder.
Punktet skolereform er på dagsorden på alle kommende møder, indtil andet
besluttes.

(kl. 18.00)

4. Indspark til høringssvar i forbindelse med skolereformen
Inden jul lægges høringsbrev ud på Intra
Torben, Jette og Søren laver svar medio januar
Bestyrelsen bedes orientere sig i høringsbrevet og give indspark til, hvad
høringssvaret skal indeholde.
Med mindre der er flertal imod, antages dette indspark som mandat til at lave
høringssvaret.

(kl. 18.10)

6.

Orientering

Alle bestyrelsesmøder i vil fremover være fra kl. 19-21
Torben, Jette og Søren deltager på møde omkring skolereformen den 6 januar kl.
19-21. Dette indgår sammen med bestyrelsens indspark til høringssvaret.
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Forældrerådets rolle og deltagelse på bestyrelsesmøderne følger de tidligere aftalte
rammer. Modellen fortsætter indtil der kommer ny skolestyrelsesvedtægt i forlængelse
af skolereformen. Herefter vil emnet blive sat på dagsorden.

(kl. 18.15)

7. Evt.

(kl. 18.20)

8. Punkter til næste bestyrelsesmøde (grundig orientering og drøftelse af nyt
årshjul, skolereform herunder ideer til hvordan en skoledag kan se ud og hvordan
resultatmålene måles og følges)
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