Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
14. juni 2017

Referat - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - onsdag den 14. juni kl. 17.00 - 18.30
Bestyrelsens sammensætning:
Forældre:

Helle Wolder Christiansen (formand), Ulrik Leth (næstformand), Louise Højer Mikkelsen,
Peter Thomsen, Anne Mette Værum, Minna Jokumsen, Per Søndergaard Mathiesen

Elever:
Medarbejdere:

Pernille Vestergaard og Frida Sveistrup
Søren Ramlau-Hansen, Irene Holm

Ledelse:

Niels Lynggaard, Bente Nørskov

Afbud fra:

Pernille Vestergaard og Frida Sveistrup

Referent:

Bente Nørskov

Punkt Dagsordenspunkt
227

Godkendelse af dagsorden
og referat fra seneste møde

228

Siden sidst Meddelelser og status

Dagsordenstekst

Proces

Elever

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline

17.00

Dagsorden og referent blev godkendt.

17.05

Meddelelser fra elever:
Ingen bemærkninger.

SFO

Meddelelser fra SFO:
Ingen bemærkninger.

Medarbejdere/afdelinger

Meddelelser fra medarbejdere/afdelinger:
Ingen bemærkninger.

SB/ Forældre

Meddelelser fra SB/forældre:
Peter Thomsen ønsker at udtræde af
skolebestyrelsen med virkning fra efter
sommerferien, da han har travlt med nyt

Ledelse
1
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træningsarbejde. Der tages kontakt til
suppleanten.
Meddelelser fra ledelse:
Der arbejdes med færdiggørelse af skemaer til
elever og personale.
Personalekøkkenet bliver i løbet af
sommerferien udvidet.
Der er ved at blive skiftet til LED lamper på alle
gangene.
229

Dialogmøde med BørneFamilieudvalget den 17.
august 2017

Er der emner vi ønsker debatteret på
dialogmødet?

Orientering

17.20

SB vil gerne i forbindelse med det årlige
dialogmøde med Børne-Familieudvalget
drøfte de nye prognosetal for børnetallet i de
forskelige børne- familiedistrikter i MFK - giver
disse tal anledning til nytænkning.
Helle giver besked til Børne-familieudvalget.

230

Evaluering af netop
afviklede skolefester

Evaluering med henblik på planlægning
af næste skoleår.

2

Drøftelse

17.30

Skolefesten evalueres af personalet på fælles
afdelingsmøde mandag d. 26. juni.
SB ønsker, at der skal være en bod i
indskolingen, hvor der også sælges sodavand.
I hallen er det en god idé, at der laves
reservationer til børnene, så de kan sidde
oppe foran og se skuespillet.
SB ønsker at skolefestkonceptet fastholdes, så
der bliver skolefest over 2 aftner for
henholdsvis indskolingen og mellemtrinnet.
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231

232

Næste skoleår – aktiviteter
og arrangementer – forslag
til placering af skolefester
Ansøgning om afkortning af
skoledagene på
mellemtrinnet

Opfølgning på skolens ansøgning om
afkortning af skoledagen. Skolen har
netop modtaget afslag fra
undervisningsministeriet

Orientering og
drøftelse

17.40

Orientering

18.00

233

Planlægning af møderække i
skolebestyrelsen

18.10

234

Eventuelt

18.20

235

Kommende møder

Kommende møder:
Møderække i kommende skoleår:

18.30

3

Skolebestyrelsen godkender det udsendte
forslag om aktiviteter og placering af
skolefesterne.
Skolen har fået afslag på ansøgningen til UVM
om afkortning af skoledagene.
Skolen vil gøre endnu et forsøg og laver ny
ansøgning til skolechef Stefan Møller
Christiansen om afkortning af skoledagene for
mellemtrinnet.
Se udsendte forslag. Datoer godkendt med
ændring af, at d. 9. november flyttes til 2.
november.

Se tidligere punkt.
Første møde i SB efter sommerferien bliver
tirsdag d. 29. august kl. 17-19.

