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Deltagere
Skolebestyrelsen

Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde på Kildegårdskolen
mandag den 21. august 2017 kl. 17.30 – 21.00 - Øst

Mødeleder: Pernille F

1. Elevrådet
Der afholdes elevrådsvalg i september. Afholdes som et officielt valg

2. Siden sidst.
Information omkring nedsatte arbejdsgrupper samt beslutningers effektuering. Orienteringspunkt.
Årshjul medsendes
Fritidsrådet: styrelsesvedtægten beskriver hvordan fritidsrådet skal etableres,
og hvem der er valgbar. Dan ønsker en rep. fra alle klasser, derfor skal der
vælges en repræsentant på kommende forældremøder. Bestyrelsen støtter
forslaget.
Lektiegruppen: Mia, Brian, elev
Der er et ønske om at inddrage, forældre, lærere og elever.
Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen
 Fastlæggelse af proces
 Beslutning omkring hvilke forældre der skal spørges (alle forældre
 Eller kontaktforældrene)

 Lave oplæg til de tre ovennævnte gruppers drøftelser
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3. Budget høring ” budget 2018”.
Der skal nedsættes arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af høringssvar fra bestyrelsen.
Udvalg: Brian, Helen, Pernille

4. Status på byggerier.
Orienteringspunkt, med beslutning.




ESCO
Kildegårdshallen
Kapacitetsombygningen
I forhold til kapacitetsombygninger skal der foretages en kommunikationsplan til forældre omkring påvirkningen af undervisningen

Ad a) indskoling mellemtrin på vest er færdige. Vi mangler nu 1.salen på vest
Ad b)Pt i gang med at etablere indholdet i graven . Forventes færdige i uge 36
Ad c) arkitektfirmaets materiale bliver sendt i udbud i den nærmeste fremtid
Bestyrelsen involveres i kommunikationen med forældrene
Byggefasen i løbet af sommeren har været rolig

5. Arbejdsgrupperne omkring Tidlig indsats, og Lektiepolitik.
Der skal besluttes kommissorium for udvalgenes arbejde, skolen kommer
med forslag. Beslutningspunkt
Undervisningens organisering (Nina, Katrine, Brian)
Følgende om råder vil vi arbejde med: Hatties effekter,indsats i forhold til
læsning, aktionslæring, supervision og powerforløb

6. Debat om kommunikationskultur.
Skolen har haft episode med uhensigtsmæssig Intra kommunikation, der orienteres om episode på mødet.
Skolebestyrelsen skal have debat omkring IT kommunikation mellem skole og
hjem.
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Kommunikationen bliver mellem kontaktforældrene og lærerne i den kommende tid, derfor er punktet pt ikke aktuel

7. Afgangsprøverne 2017.
Orientering
Oversigt sendes ud med referatet.

8. Ny ansættelse af faglig leder til indskoling/mellemtrin, SFO,
Klub.
Der skal nedsættes ansættelsesudvalg med to forældrebestyrelses repræsentanter.
Ansættelsessamtaler i september
2 ledere, rep. fra sfo og klub, Mia, PernilleF, Michael Haugård

9. Meddelelser
a.

Meddelelser fra formanden
Møde i skole og forældres landsmøde 17 og 18 november
Tilmelding 30. september . Tilmelding på næste skolebestyrelsesmøde
Vi har tre pladser

b.

Meddelelser fra skolelederen

Orientering om elev døds fald
God start med lærerne i uge 32
2 Ansættelses samtalerunder efter sommerferien
Idrætslinjen er iproces
Ledelsen med i et projekt om dataliteracy.i

c.

Meddelelser fra medarbejderrepræsentanter

ingen
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d.

Meddelelser fra Skolerådet

e.

Meddelelser fra Fritidsrådet

f.

Andre meddelelser herunder nedsatte udvalg

10.Eventuelt
Ønsker om at høre mere om bevægelsen på skolen
Kontaktforældrenes rolle
Profilering

Mødeplan for Skolebestyrelsen skoleåret 17-18:
SKOLEBESTYRELSESMØDER 2017
Bemærk: Møderne afholdes fra kl. 17.30- 21.00
Mandag d. 21. august Øst
Mandag d. 18. september Vest
Onsdag. d. 25. oktober Øst
Torsdag d. 23. november Vest
Torsdag d. 14. december Øst
SKOLEBESTYRELSESMØDER 2018
Bemærk: Møderne afholdes fra kl. 17.30-21.00
Mandag d. 22. januar Vest (nytårskur)
Tirsdag d. 20. februar Vest
Onsdag d. 21. marts Øst
Mandag d. 23. april Vest
Onsdag d. 23. maj Øst
Torsdag d. 14. juni kl.18.00 sommerafslutning med middag Vest
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