Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 17.00 - 19.30 på afdeling Gudme

18. januar 2022
Afbud: Maja, Niels, Dorthe
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra eleverne
Elevrådsmøde aflyst pga corona
Josefine og Maja har sammen med Ungdomsskolen planlagt møde i Elevforum.
4. Forberedelse af valg til skolebestyrelsen
Følgende medlemmer er på valg:
Betina, Katja, Kent, Dorthe
Følgende er ikke på valg:
Jesper, Claus, Nanna, Sarah
Følgende genopstiller:
Katja, Betina
Kampagne forud for valget: forslag om at bruge facebook til kampagnen, forslag om
at lave en video, skiltning, aula-opslag.
Tidsplan med valgmøde og proces kommer på skolebestyrelsens møde i februar.
Valgbestyrelse: Betina, Sarah, Astrid
5. Orientering om infomøde vedr. outdoor-linjen
AB orienterede om infomødet, hvor der var stort fremmøde.
6. Ny ferieplan i høring
Skolebestyrelsen var positiv overfor ferieplanen, og AB sender høringssvaret.
7. Bestyrelsen arbejder med princip vedr. klassekasser
Skolebestyrelsen tiltræder nyt princip, som lægges på skolens hjemmeside.
8. Gensidig orientering
Nanna har været på Skole & Forældres Landsmøde, og hun fortæller, at det var et
vældig fint arrangement.
Nanna fortalte om gode idéer til principper for skolebestyrelsen. Fx princip for
kommunikation til forældre. Nyhedsbrev fra skolelederen.
Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens virksomhed.
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Betina fortæller, at antallet af Dialogmøder med udvalget er ændret til 3 møder om
året.
AB fortæller om, at corona-restriktionerne er forlænget til d. 31. januar.
9. Evt.
APV – kommer på mødet i marts
SB-møder for resten af skoleåret er i kalenderen.
Punkter til næste møde:
Trafiksikkerhed
Tidsplan vedr. skolebestyrelsesvalg
Kursus for skolebestyrelser d. 30. august, kl. 18.00
Med venlig hilsen
Betina I. Kristensen
Skolebestyrelsesformand
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Astrid Birkbak
Skoleleder
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