Hermed indkaldes til skolebestyrelsesmøde mandag den 8. maj 2017 kl. 18.30 med følgende
dagsorden:

Punkt 1

Spørgetid.

Ingen fremmødte

Punkt 2

Godkendelse af referat.

Godkendt

Punkt 3

Meddelelser fra eleverne.

Ingen fremmødre elever

Punkt 4

Antimobbestategien.
Bilag eftersendes.

Ann-Dorit indkalder efter
sommerferien indkaldes
trivselsgruppen til møde om en
revidering af antimobbestrategien.
Drøftelse af indledende overvejelser.

Punkt 5

Trafiksituationen.

Byrådet har vedtaget det fremlagte
forslag.
Der skal skrives til kommunen
omkring omfanget af kiss and ride
pladser.
Formanden undersøger den nærmere
tidsplan for forløbet.

Punkt 6

Rammeforsøg om mere
fleksible muligheder for
tilrettelæggelse af
skoledagen med fravigelse
af folkeskolelovens § 14b
og 16a.

Ledelsen kvalificerede beskrivelsen af
rammeforsøget. SB er enige om at
forsøget er ikke noget vi skal søge
deltagelse i af hensyn til skolens
samlede situation.

Punkt 7

Meddelelser, herunder
økonomi ved Allan og
Helen.

Status: Der er ikke overtallige
fastansatte lærere næste år.

Der bliver budgetteret med 40 børn i
vækst.

Tidsplanen for PCBrenovering er

forskudt en uge. Byggepladsen har
været plaget af flere omgange af
hærværk.

Ny faglig leder med souscheffunktion
er ansat pr. 1/6. Det er Louise
Berthelin.

Der er indledt en proces for IngeLises afsked.

Der er dialog omkring processen frem
mod ansættelsen af en ny skoleleder.

Ann-Dorit er konstitueret skoleleder
er konstitueret leder pr. 15/5. Jannie
og Jette der er ansat på skolen bliver
konstitueret som indskolingsledere og
Rasmus som er lærer på skolen er
konstitueret leder i vækstklasserne.

Der er yderligere assistance fra
tidligere ledere i kommunen som
assistere den nuværende ledelse.

AT holder afskedsreception den 10.
maj 14-16.

Orientering omkring forældremøde
med deltagelse af repræsentanter fra
SB.

Punkt 8

Punkter til næste møde.

Økonomi, fagfordeling,
Ledelsessituationen.

Punkt 9

Eventuelt.

Spørgsmål ind til hytteture og
lejrskoler.

Spørgsmål til d. 19 maj,

Spørgsmål til toiletforholdene ift. pcbrenoveringen.

Drøftelse omkring decentral
økonomistyring.

Venlig hilsen
p.b.v.
Inge-Lise Hvid

