Bestyrelsesmøde nr. 19
Vi afholder møde på skolen i personalerummet først og fortsætter på restaurant Miro, hvor der er bestilt bord fra kl. 18.30.

Dagsorden og Referat

Dato: 17. juni 2020
Sted: Personalerummet på skolen med afstand
Tidspunkt: 17:15 – 18:15
Mødeleder: Klaus

Til stede: Birgitte Schacksen, Klaus Kalsmose, Carsten Gad Rasmussen,
Gry Sjøqvist Paulsen, Michael Bøje, Trisia Hartvigsen Larsen, Trine
Asmussen, Mathias Novrup Henriksen
SFO-forældreråd: Anja Staghøj Fynbo Christiansen, Rebekka Krogstrup,
Metin Lindved Aydin og Katrine Bilberg Salskov
Randi Kragelund, Kjeld Kromand og Mette Birk Munthe

Afbud: Bagga Bjerge
Dagsorden:
Hvad handler punktet om, og er der særlige ansvarlige, gæster og er det
til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)

Tid

SFO-forældrerådet og Skolebestyrelsen
fremlægger hver især, hvad de har arbejdet
med.

Kort status på arbejdet i SFO-forældrerådet og i
Skolebestyrelsen - beslutning om fælles fokuspunkter for
næste skoleår
Bilag: Præsentation af arbejdet i SFO-forældreråd og bestyrelse

1.

Referat

17:15 – 18:05

Fælles fokuspunkter for samarbejdet mellem
SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen i det
kommende skoleår:
• Inklusion – der nedsættes et udvalg
på tværs af SFO-forældreråd,
skolebestyrelse, ledelse og
medarbejdere
• Digital dannelse – der er allerede
nedsat et udvalg, der har haft første
møde. Katrine Bilberg Salskov fra
SFO-forældrerådet indsuppleres i
udvalget.

Formidling:
Til hvem,
af hvem
og hvordan?

Skolebestyrelsesvalget – nyvalgte
kandidater:
Lotte Brandt
Adam Thomsen
Lars Veis Laursen
Carsten Gad Rasmussen
Morten Svendsen (suppleant)

Meddelelser (O)

18:05 – 18:10

2.

Orientering fra udvalget om digital dannelse:
Der har været afholdt møde d. 10/6-20 og
første udkast til et princip for it og digitale
medier er lavet. Der lægges op til at
bestyrelsen og SFO-forældrerådet læser
udkastet igennem og kommer med
kommentarer inden august, hvor der igen
skal holdes møde i udvalget.
Hvordan kan vi være mere opmærksomme
på, hvad børnene laver på diverse medier?
Lidt af hvert:
Der er udsendt forældreinformation
vedrørende skolens økonomiske situation.
Ledelsen er meget taknemmelig for den
opbakning bestyrelsen har givet dem.
Der er blevet søgt og fået midler til en
tredobbelt shelter, som stilles op i nærheden
af skolen.

Eventuelt (O)
3.

18:10 – 18:15

Skolebestyrelsen vil i efteråret indbyde til et
forældre-/personalearrangement vedrørende
digital dannelse.

Ordinære skolebestyrelsesmøder 2020-2021

Udmeldes efter sommerferien.

Kommende dagsordenspunkter

Projekt ’Madfærd’ inviteres til et bestyrelses-/SFO-forældremøde for at
orientere om projektet. Mette Munthe har kontakt til dem.

