Dagsorden for
skolebestyrelsesmøde på
Skjoldhøjskolen
Dato: Den 26.11.18
Kl. 17 - 18 møde i
skolebestyrelsen.
Sted: Mødelokale 1.
I lokalet til venstre for
hovedindgangen.
Særligt indbudte
deltagere:
SFO-forældrerådet fra kl.
18 - 20
Deltagere:
Brian, Troels, Karen,
Mette, Jane, Lena,
Surreyya, Laila, Lennart,
Trine, Lars og Hanne
Afbud: Kirsten
Fraværende:
Mødeleder: Brian
Sekretær: Hanne
Punkter

Indhold

Proces

Ansvarlig Status Referat
for
punkt

1.
Godkendelse af referat
2.
Godkendelse af
dagsorden
3.
Kort nyt, siden sidst
SFO
Undervisning
Forældre
Elever
Andre/andet
4.
Status regnskab SFO og
undervisningsdelen.
5.
Skoledistrikt

6.
Næste møde
7.
Evt.

Referatet er lige sendt ud i dag og underskrives derfor
først næste gang.
Dagsorden godkendt
Orientering om
klassesammenlægning på 4.
årgang.
Ansættelsessamtale den
19.12. Er der nogen der vil
deltage.
Artikel om elever, der
vælger andre skoler.
Lars og Ole orienterer
Lennart og Karen har lavet
et oplæg til drøftelse af
distrikterne i vores område.
Se bilag

LK

O

Lars orienterer om sammenlægningen på 4. årgang og
om mødet med forældrene i sidste uge.
Lars har skrevet til alle omkring den artikel, der blev
bragt om elev-vandring.
Overskud på 23.000 kr. fra sensommermarkedet.
Eleverne drøfter hvad pengene skal gå til. Der er
forslag om en vand-automat.

Tid til spørgsmål
og drøftelse

LK, OG

O

Lars orienterer om budget for SFO og for
undervisningen. Det ser meget fornuftigt ud.

Oplæg ved
Lennart og
Karen, derefter
drøftelse

Lennart
og Karen

O, D,
B

Lennart fortæller om forslaget til at ændre
skoledistriktet. Der er udformet et brev til rådmanden
med en invitation til et møde på Skjoldhøjskolen,
hvor forslaget drøftes.
Det besluttes at forslag til brevet sendes til Karen
inden på fredag. Skolen sender det efterfølgende til
B&U som sekretær. Lennart vil gerne underskrive
som kontakt.
Lars bestiller julefrokost

Brian
Brian

Brian får mange henvendelser fra
forældreorganisationer. Vi vil bruge tid på
arbejdslørdagen på at drøfte hvad vi gør ift alle
henvendelserne.

Møde SFO-forældrerådet
og skolebestyrelsen kl. 18
- 20
1.
Den gode skole skaber vi
sammen

En slags status om arbejdet i
SFO. Bl.a. opfølgning på
cykelprojekt og orientering
om projekt Leg og lær

Ole lave oplæg,
derefter drøftelse

OG

15
min

Ole kommer med oplæg om arbejdet med temaer i
SFO.
Der lægges op til gruppearbejde

2.
Mål og indhold i
fremtidens SFO

Drøftelse ud fra de
Ole indleder,
principper vi har for SFO,
derefter drøftelse
fra daglig praksis om mål og
indhold i fremtidens SFO og
tanker om hvordan det
beskrives for forældrene
Hvordan vil vi samarbejde.
Følge hinandens møder.
Punkter fra drøftelsen der
skal med i aftalen?

OG

50
min

Gruppe arbejde om fokuspunkter til SFO. Der blev
skrevet forslag op på fællesdrev

20
min

Datoer for SFO-møder:
13.12.18 kl. 17.00
28.01.19 kl. 17.00
01.04.19 kl. 17.00
27.05.19 kl. 17.00

3.
Samarbejdsaftale

Vinni har udformet et kort over legepladser i området
og en beskrivelse af legepladserne.
Skolebestyrelsen nikker til SFO-rådets videre arbejde
med at udforme de generelle temaer.

