Fjerritslev Skole

Skolebestyrelsesmøde
Dag og år
Kl.
Sted
Formand
Fraværende:

12. december 2017
Kl. 19.00 – 21.30
Skolen – lokale A4 (1.sal i administrationsbygningen)
Finn Pretzmann
Trine Rødbro

Der serveres julemad, når mødet er færdigt.
Dagsorden:
1. Siden sidst (ca. 10 min)
Pernille orienterer om aktuelle emner.
• Varmen på skolen
• Stillingsopslag skolesekretær
• Ledelsessituationen p.t.
Referat
• Der har været nogle problemer med varmen på skolen – især omkring 8.klasserne.
Problemerne skulle være løst nu.
• Der er en skolesekretærstilling slået op. Ansættelsessamtalerne foregår mandag
den 18/12 og onsdag den 20/12.
• Marianne er sygemeldt. De øvrige ledere har delt opgaverne imellem sig. Der vil
fremadrettet blive trukket medarbejdere ind til at hjælpe med nogle af opgaverne.
2. Meddelelser (ca. 10 min)
• Formand
• Andre
Referat
Finn har modtaget et tilbud fra en skolefotograf.
Skolebestyrelsen er tilfredse med den nuværende fotograf fra Aalborg Skolefoto.
Endvidere opleves det som usædvanligt, at fotograferne henvender sig til bestyrelsen og
ikke til skolelederen.
Aalborg Skolefoto gøres opmærksom på, at det måske skal være tydeligere, at forældre
kan henvende sig, hvis de har særlige ønsker.
3. Orientering om projekter på skolen i 2018 (ca. 20 min)
Vi får løbende tilbud om at deltage i forskellige projekter, og kommunen vælger ligeledes,
at skolerne i kommunen skal deltage i forskellige projekter.
Pernille giver en orientering om de projekter, der igangsættes i 2018/19
•
•

Inklusion
Turboforløb
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•
•
•
•

Drenge og motivation
Kvalitet i matematikundervisningen
Trivselsprojekt
Orkestermester

Bilag:

Oversigt indsatser Fjerritslev Skole 2018

Referat
Pernille orienterede om ovenstående udviklingsprojekter, som igangsættes i løbet af
Foråret 2018.

4. Skolebestyrelsesvalg 2018 (ca. 20 min)
På Fjerritslev Skole vælges der nye bestyrelsesmedlemmer hvert 2. år.
2018 er et sådant valgår.
Finn, Rene og Gitte er på valg.
Skolebestyrelsen drøfter hvilke initiativer, der skal tages i forhold til valget.
Referat
Alle de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, ønsker at genopstille.
Pernille udsender information til forældrene om, at der er valg, og at man skal henvendes
sig, hvis man ønsker at stille op til dette. Informationsfolderen om skolebestyrelsens
arbejde sendes med ud.
Frist for opstilling er inden vinterferien – herefter afholdes et informationsmøde med de,
der ønsker at stille op.

5. Økonomi (ca. 30 min)
Budgetopfølgning pr. 31/11 2017.
Drøftelse af oplæg til budget for foråret 2018.
Budgetopfølgning pr. 31/11 2017 – skole og sfo.
Budgetforslag foråret 2018

Bilag:

Referat
Budgetforslaget er godkendt, men da der er en del usikkerhedspunkter endnu i forhold til
udmelding af økonomien, og resultatet af 2017, drøftes det kort på næste møde, om der
skal ske yderligere justeringer.

6. Kommende aktiviteter
•

16.1.18 Bestyrelsesmøde

7. Evt.
• De forældre, hvis børn er hårde ved chrombooken bør have en besked.
• UU-vejlederen må gerne være tidligere ude med invitationer til diverse møder.
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