Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

12. juni 2018
Kl. 18.15 – 19.30
Restaurant Klitrosen - Slettestrand
Finn Pretzmann
Mads Albrektsen, Lone Førgaard og Trine Rødbro

Dagsorden:
1. Opfølgning på årsmøde med forældre (ca. 15 min.)
Dagens årsmøde med forældrene drøftes og eventuelle problemstillinger og/eller ideer
listes op til senere behandling.
Referat
Fra bestyrelsen var Rene, Finn, medarbejderrepræsentanter og ledelsen mødt op.
Derudover kom der to forældre.
Finn fremlagde skolebestyrelsens beretning. De to forældre tilkendegav, at det var vigtige
og relevante emner, som bestyrelsen har arbejdet med i indeværende skoleår.
De havde ikke umiddelbart bud på, hvordan vi kan få flere til at møde op. De mente, at det
lave fremmøde er et tegn på tilfredshed.

2. Antimobbestrategi (ca. 30 min.)
Arbejdet med antimobbestrategien er nu nået så langt, at arbejdsgruppen kan fremlægge
et foreløbigt forslag til drøftelse i bestyrelsen.
Den endelige forslag med eventuelle tilretninger fremlægges herefter på et møde efter
sommerferien.
Bilag:

Forslag til antimobbestrategi

Referat
Antimobbestrategien blev vedtaget i den fremlagte form. Bestyrelsen finder, at den er
overskuelig, letlæselig og tydelig.
Omfanget gør, at det ikke er en strategi, som forældre vil sætte sig og læse fra ende til
anden. Men den kan anvendes til opslag.
Det er vigtigt at få fastlagt en implementeringsplan, hvori følgende punkter indtænkes:
•
•
•
•

Hvordan skal elever og medarbejdere arbejde med strategien?
Hvordan bliver vi alle opmærksomme på de tegn, der er på mobning?
Hvordan præsenteres forældrene for planen?
Hvordan vil vi følge op på arbejdet med planen og evaluere den?

Ledelsen kommer i efteråret med forslag til implementeringsplan på et møde i efteråret.
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3. Økonomi (ca. 10 min)
Budgetopfølgning pr. 31/5 2018.
Budgetopfølgning pr. 30/4 2018 – skole og sfo.

Bilag:

Referat
Pernille fremlagde budgetopfølgningen som bestyrelsen tog til efterretning med den
bemærkning, at man ønsker en graf for de sidste tre år over kantinens forbrug og salg.

4. Kommende aktiviteter
•
•

14.06.18 kl. 13.00
20.06.18 kl. 13.00

1. ansættelsessamtale afdelingsleder
2. ansættelsessamtale afdelingsleder

5. Evt.
Endvidere fremsendes de endelige styrelsesvedtægter og forslag til digitaliseringsstrategi,
som er i høring.
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