Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
14. marts 2019

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole – torsdag, den 14. marts kl. 17.00 - 19.00
Bestyrelsens sammensætning:
Forældre:
Elever:
Medarbejdere:
Ledelse:
Afbud fra:
Referent:
Forplejning:
Punkt

Minna Jokumsen (formand), Per Søndergaard Mathiesen (næstformand), Louise Højer Mikkelsen,
Dorthe Klok, Ane Nørøxe, Mai Lindø Hansen, Birgitte Ø. Bartholomæussen
Freja Kramer Harritsø 5.b og William Fisker Thorsen 5.a
Elsebeth Buur Laugesen, Irene Holm
Bente Nørskov, Simon Møller

Der serveres en let anretning kl. 17 ved mødets start

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

0

Let anretning

1

Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse
referat fra seneste
møder

Vi tager maden med ind og
starter mødet under
spisningen
Dagsorden til dagens møde
skal godkendes
Det indstilles at referatet fra
møderne den 11.12.2018 og
4.2.2019 godkendes.
Opfølgning:
Tilbagemelding på forældreforespørgsel vedr. lektie i
indskolingen (BN)

2

Proces

Tid

Godkendelse

17.00

Godkendelse og
opfølgning

17.05

1

Beslutning, ansvarlig og deadline
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Punkt
3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Siden sidst Meddelelser og
status

Elever

Orientering

17.10

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra elever:
Meddelelser fra SFO:

SFO
Meddelelser fra medarbejdere:
Medarbejdere/afdelinger
3

Siden sidst Meddelelser og
status

SB/ Forældre
Der er forespørgsel angående
seler i NT busserne

Orientering

17.25

Meddelelser fra SB/forældre:

3

Siden sidst Meddelelser og
status

Ledelsen

Orientering

17.35

Meddelelser fra ledelsen:

4

Skolefotografering

Evaluering og
beslutning

17.50

5

Status vedr.
legeplads

Seneste skolefotografering
evalueres, og der tages stilling
til, om vi skal fortsætte med
nuværende fotofirma eller om
der skal ske ændringer
Ledelsen giver en status vedr.
projektet om legepladsen

Orientering

18.00

6

Evaluering af den
nuværende
madordning

Vi har tidligere aftalt, at
skolebestyrelsen ønskede at
evaluere madordningen
omkring vinterferien 2019.
Evt. ændring vil være med
virkning fra skoleåret 2019-20.

Drøftelse og
beslutning om
den videre proces

18.05

2
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Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

7

Afkortning af
skoledagen

Bestyrelsen bedes
drøfte, hvad
holdningen er til
afkortning af
skoledagen i det
kommende
skoleår.

8

Godkendelse af
timefordelingsplan
for 2019-20
Idékatalog til
klasseråd

Valsgård Skole har i de seneste
to år haft dispensation til
afkortning af skoledagen på
mellemtrinnet, sådan at
eleverne på mellemtrinnet har
fri alle dage kl. 14.15 i stedet
for at have to dage med
skolegang til kl. 15.15.
Timefordelingsplanen skal
godkendes. Materiale
udleveres på mødet.
Der har tidligere været talt om
at udarbejde et idékatalog til
forældrerådene med idéer til
arrangementer for klasserne.
Hvis det stadig er et ønske,
nedsættes der en
arbejdsgruppe til dette
arbejde

9

10

Eventuelt
Kommende møder

Tid
18.15

Godkendelse

18.30

Drøftelse af om
arbejdsgruppe
ønskes nedsat og
evt. beslutning
om, hvem der
deltager i
arbejdsgruppen

18.50

Orientering
Kommende møder afholdes
på følgende datoer

Beslutning, ansvarlig og deadline

18.55
30. april 2019
15. maj 2019 - 13. juni 2019
Overdækning på den lille legeplads
Orientering om skolens indsatsområder i dette skoleår
Principper omkring: AKT og inklusion samt sorgplan og
antimobbestrategi behandles på kommende møde

Punkter til
kommende møder

3

