Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

13. juni 2017
Kl. 18.45 – 19.50. Herefter middag på Fjerritslev Kro
Skolen – lokale A4 (1.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann

Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 10 min)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
 Uge 26
 Skoleårets planlægning – hvor er vi lige nu?
Referat
Pernille orienterede under disse to punkter om planlægningen af det kommende skoleår.
Eleverne får deres skemaer med hjem i uge 25.
Alle medarbejdere har planlægningsuge i uge 26. Det indebærer bl.a. et kursus i brugen af
den nye læringsplatform og en teamtur, hvor alle team påbegynder årsplansarbejdet.
Endvidere vil turen indeholde et foredrag med Rasmus Alenkær om ro og rammer i den
moderne folkeskolen og teamenes ansvar for og arbejde hermed.

2. Meddelelser (ca. 10 min)
 Formand – Skole og Forældre afholder landsmøde fredag 17/11 2017 kl. 16.30 til
lørdag den 18/11 kl. 16.00 i Nyborg. De forældrevalgte i bestyrelsen har mulighed
for at udpege to forældre, der kan deltage i landsmødet. Tilmelding drøftes efter
sommerferien.
 Elever – Elevrådets fest for 7. og 8. klasserne gik rigtig godt og havde 110
deltagere. Elevrådet ønsker at festen bliver en fast tradition.
 Andre – På mødet mellem bestyrelsen og skolens øvrige forældre den 7/6
drøftedes bl.a. Digital dannelse/digital mobning. Samtidig blev der talt om, at det er
vigtigt at få fortalt gode historier fra skolen – bl.a. om elevrådets skolefest.
3. Princip for klassedannelse (ca. 20 min)
Forslag til princip for klassedannelse fremlægges og drøftes.
Bilag:

Forslag til princip for klassedannelse

Referat
Princippet blev drøftet og blev efter nogle rettelser godkendt. Princippet lægges på skolens
hjemmeside.
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4. Status for arbejdet med Antimobbestrategien (ca. 15 min).
Arbejdsgruppen orienterer om, hvor langt vi er med arbejdet, og hvad næste step er.
Referat
Arbejdsgruppen har nu fået en række input fra elever, forældre og medarbejdere. Alle
input samles til et forslag til en færdig antimobbestrategi, som bliver behandlet på et møde
i arbejdsgruppen efter sommerferien.
Herefter fremlægges den i skolebestyrelsen med henblik på at fastlægge, hvordan
strategien bredes ud blandt alle medarbejdere og forældre.

5. Økonomi (ca. 15 min)
Budgetopfølgning pr. 30/5 2017.
Bilag:

Budgetopfølgning pr. 30/5 – skole og sfo.

Referat
Budgetopfølgningen drøftedes. Budget og hermed gældsafvikling følges som planlagt.

6. Kommende aktiviteter
Forslag til møder i det kommende skoleår drøftes. Udgangspunkter er, at vi fortsat mødes
den 2. tirsdag i hver måned fra kl. 19.00 – 21.30:
15/8 – 12/9 – 10/10 – 14/11 – 12/12 – efter nytår: 9/1 – 13/2 – 13/3 – 10/4 – 8/5 – 12/6.
Referat
Møderækken blev godkendt.

7. Evt.
Herefter afsluttedes året med en middag.
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