
Sulsted Skole
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde, hvor de skolepolitiske mål og Sulsteds skoles værdier er øverste kontekst.
Vi skal bringe vores forskellige fagligheder i spil. Respekten for hinanden er vigtig, at medbringe før, under og efter ledelsesmødet.
Deltagere: SB medlemmer.
Sted: Sulsted skole
Tid: 18.00 til 20.00, 26/5 2021
Mødelokale
Det med blå skrift er faste punkter.

Facilitator:  Primært JB som facilitator, dog den som har
punktet faciliterer selv.
Referent:

Afbud
Erik (færge)Camilla, Lui, Aia

Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette?
(Er punktet til
orientering/drøftelse/beslutning og har det
relevans i denne mødetype)

Forberedelse til punktet Proces Afsat
tid

Beslutning og hvem gør
hvad?

0. godkende sidste referat Godkendt

1. Nyt fra elever, forældre og
personalet

Referat på hjemmeside
og opdatering af
medlemmer.
Corona test status
testet i fritiden
opfordring/reminder
onsdag og fredag test.
Testenheden fortalte
klasserne hvordan det
foregår.
Overgangen fra 6 til 7
klasse status
4. klasse har haft møde
som de gerne vil have
med til
skolebestyrelsen.
Sociale medier, handle i
Brugsen. DUS 2.



Sulsted Skole
Camilla sender brev fra
mødet til
skolebestyrelse.

2. læringssyn implementering i skoleåret 2020/21 Intet Udskudt til 2021/22.
3. præsentation af  nyt SB

medlem og præsentations
runde ved Jakob

Susanne nyt medlem intet Præsentationsrunde.

4. principper principper status på arbejdet. hvis du har nået noget
fremlæg det for SB - tak

Rikke har kigget på
medicinudlevering
princippet er godkendt

5. indkøb til udeområderne
ved MIC

Udeområder status på midlerne og hvad
der pt er købt. Samt MED udvalgets
kommentarer til prioriteringslisten.

intet Lars fra kompan har
afleveret et tilbud.
MIC redegjorde status
på arbejdet.
MIC foreslår vi får købt
noget til alle
afdelingerne - DUS 1
og 2, Indskolingen,
Mellemtrinnet,
Udskolingen.

Første prioritet er at
der bliver købt noget til
børnenes Dome bliver
måske indkøbt.

6. sommerfrokost ved Jette efter sommerferien afholdes
sommerfrokosten

intet Vi finder noget som vi
kan være fælles om evt.
bowling, petanque etc
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og spisning. Jette og
Jakob arrangerer det

7. tema med forvaltningen Bjarne har deltaget i et tema omkring
covid 19 med forvaltningen

intet Bjarne har deltaget i
møde med
forvaltningen og de
andre skolebestyrelser i
kommunen.Bjarne
orienterede om mødet.
Har vi noget lokalt som
vi vil arbejde videre
med efter
sommerferien. Skolen
starter ved kantstenen.
Læringsdifferentiering
nogle fysisk tilstede og
andre var med virtuelt.
Vi prøver næste skoleår
nogle af   gode
erfaringer vi fik fra
hjemsendelsen. Virtuel
skole og aflevere ved
kantsten

8. Juleferie DUS Opsamling fra sidste møde ved Jette
(Dækning af  juleferien 2021 i DUS)

intet DUS har åbent 22 og
23 december

a. Eventuelt Ansættelse af  serviceleder -
ansættelsesudvalg
Brev fra 4 klasse sendes til Ulla og Jette.
Jette og Ulla vurderer om det betyder vi
skal kigge på principperne

Ulla fra Tylstrup,
Mette, Bjarne
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b.

c. Punkter til næste møde OBS: Husk, det er tirsdag den 15/6 15
min

d. Evaluering Hvad gik godt og hvad gik mindre godt. For at
optimere fremtidige møder.

15
min


