Dagsorden

Indkaldte:

Gæster:
Afbud:
Ordstyrer:
Referent:

Skolebestyrelsesmøde på Rosenvængets Skole.
Mandag 26. november 2018 kl:18.00-20.30
Birthe Kastbjerg, Christina Mejrsk, Per Madsen, Pia Sørensen, Tommy Haun,
Tom Jakobsen
Annette Hjorth, Dennis Villadsen, Niels Lund, Ulla Nielsen
Lone Rasmussen, suppleant og Camilla Lægsgaard, adm. leder
Ingen afbud
Pia Sørensen
Niels Lund
Der blev i anledning af den forestående julehøjtid serveret en lettere anretning.

1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Tema: ”Ny skole”
2.1: Går som planlagt.
3. Sagspunkter og beslutninger:
3.1: Forældretilfredshedsundersøgelse
Et forslag til videre overvejelse. Går det hele som det skal? Hvad ved vi?
Bestyrelsen vurderer, at det er en god ide som der arbejdes videre med.
Det drøftes hvilke temaer der eventuelt kan tages op i en undersøgelse.
Forslag kan fremsendes til Annette Hjorth gennem F-Intra.
3.2: Sportsskole og evaluering
Annette Hjorth har deltaget i et møde hvor udfordringer og problemstillinger i forhold til deltagelse blev
vendt. Når tilmelding sker fremover, skal der også tilmeldes en ”hjælper”. Skolen har ikke mulighed for at
afse personale nok til de enkelte børn. Der bakkes fra skolens side op om ideen og om Sportsskole,
men hvordan det videre forløb i forhold til kommende sportsskoler kommer til at foregå vides ikke i
skrivende stund.
Formidling og kommunikation omkring planlægning skal gerne fremsendes til interessenter tidligere end
det har været tilfældet i 2018. Uge 27 er berammet til sportsskole i 2019
4. Orientering:
Skolebestyrelsesrepræsentanter:
Skolebestyrelsens årsberetning
Skolebestyrelsen drøfter kort indhold og form og arbejder videre med temaer og indhold.
Personalerepræsentanter:
Materialet fra ”Eye-learn-legatet” er leveret og det overvejes om der skal laves en ”event” så
interesserede kan se hvad der er købt for legatsmidlerne.
Ledelsesrepræsentanter:
Ansættelsessamtaler
Den opslåede pædagogstilling er blevet besat og udvalget valgte også at ansætte to kvalificerede
ansøgere fra ansættelsespuljen.
Der kommer en ny elev til begynderafdelingen med skolestart efter nytår.
5. Eventuelt:
Næste møde: 9. januar 2019 kl:18.00
Til næste dagsorden: Generelle opfølgninger

