Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
25. oktober 2017
På afd. Nordskov
19.00 – 21.00

Deltagere:
Claus Elleman, Bent Zachariassen, Sigurd Brønnum, Sofie Paludan, Dorthe Kvetny, Maria Hansen,
Pernille Hoff Krapper, Jacob Poulsen, Frank Poll, Stine Baad, Michael Særslev Rasmussen,
Michael Boye
Deltagende gæster: ingen
Afbud fra: Claus Elleman, Stine Baad, Carl og Andreas
Godkendelse af referat
Se rettelser og godkendt

20170919 Referat
skolebest.docx

Punkt 0. Bestyrelsens sammensætning (19.00 – 19.15)
Velkommen til Michael
Da Dorte Kvetny har ønsket at udtræde er der indkaldt
en suppleant. Da der endnu ikke valgt en ny formand i
børnehuset – derfor sidder Maria Hansen som
repræsentant for 0 – 6 års området.

Vedr. repræsentation af børnehuset,
skal fastlægges inden kommende
valg.

Punkt 1. Evaluering af kontakt forældreaften d. 28.
september (19.15 – 19.30)

God aften.

Kort evaluering af denne aften. Hvordan arbejder vi
videre

Spørgsmålet er stadig, hvordan får vi
fat i alle

Indstilling
Til orientering

Kunne spørge kontaktforældrene
hvilke spørgsmål de gerne vil drøfte

Bilag
Ingen

Kunne vi lave møder for indskoling,
mellemtrin og udskoling
Vi skal have tænkt en ny struktur til det
kommende møde d. 5. april 2018.

Punkt 2. Kostpolitik (19.30 – 20.00)
Vi har fået en henvendelse fra en forælder ved sidste
møde. Vi aftalte at drøfte henvendelsen på vores
bestyrelsesmøde

SGB sender link til kommunens
sundheds og måltidspolitik
http://www.faxekommune.dk/politikmad-maaltider-bevaegelse

Indstilling
Til drøftelse og beslutning
Bilag

Bestyrelsen drøftede de to
henvendelser.

Punkt 3. Timefordelingsplanen (20.00 – 20.30)
Hvert år skal skolebestyrelsen godkende
timefordelingsplanen. Planen gennemgå med henblik
på at godkende og herefter sende den i høring blandt
medarbejderne.

Timefordelingsplanen sendes til
udtalelse blandt personalet
Ferieplanen. Bestyrelsen forslår at holde
åbent 1. maj og 5. juni som skoledage.

Indstilling
Til drøftelse og beslutning
Bilag

timefordelingsplan
2018 - 2019.xlsx

Punkt 4. Lærerens dag (20.30 – 20.40)
Evaluering

God dag – det blev bemærket meget
positivt at et skolebestyrelsesmedlem
kom forbi med en hilsen.

Indstilling
Til drøftelse
Punkt 6. KV17 (20.40 – 20.45)
Claus informerer om arrangementet
Indstilling
orientering

Arrangementet er den 9. november på
afd. Nordskov.
Spørgsmålene kunne være

- Hvordan vil politikkerne
fastholde og tiltrække de
bedste lærere og
pædagoger
- Forsøg med kortere skoledage
- Hvordan vil politikkerne skabe
bedre læring for vores elever
-

(20.45 – 21.00)
Meddelelser
Skolebestyrelsesformanden:
Skolens ledelse:
Skolebestyrelsesmedlemmerne
Medarbejderrepræsentanterne:

Vi har haft et dødsfald.

SFO:
Elevrådsrepræsentanterne
Eventuelt

Bent fortalte kort om et projekt fra
Team Fog Næstved, som gik på, at alle
elever inviteres til en basket kamp i
Næstved

