Sulsted Skole
Dagsorden: Skolebestyrelsen
Referat skrevet med kursiv under punkterne!
Kære Skolebestyrelse. – godt nytår til alle !
Hermed dagsorden til Tirsdag den 29.januar 2019 17.30 – 20.00.
Forældrene møder kl. 17.30 – 18.00
Der serveres let aftensmad kl. 18.00
1. Godkendelse af dagsorden.
• Godkendt
2. Velkommen til Viceskoleleder Mariann Feldgaard, BN
• Mariann kommer fra tilsvarende stilling på Nørholm skole,
velkommen.
1. Forældrenes punkter - herunder mødet mellem rådmand Tina
French og Bjarne.
• Udmærket møde med Tina hvor Bjarne fik lejlighed til at
understrege punkterne i høringssvaret om inklusion, samt
diskutere skolepolitikken generelt.
• Rengøring: Stadig vikarer indtil ca. uge 9.
• Åbning i boden ved sygdom/fravær: Der er måske en mulighed
for at benytte servicetimer fra rengøringen i boden. Skal
undersøges nærmere af Bente.
• Forældreintra: er det muligt kun at sende generelle meddelelser
én gang til forældre med flere børn? Sandsynligvis ikke værd at
forfølge da der kommer snart et nyt system, AULA. Bestyrelsen
sender repræsentant til AULA info aften i marts.
2. Elevernes punkter
• Fokus på kommende arrangementer, galla, skolefest d.14. hvor
der vises film fra filmugen. Vi glæder os.
• Skolebestyrelsen hjælper med madudlevering til skolefesten.
3. Orientering fra ledelsen : Tanker om det nye skoleår, antal
klasser/personale m.m.
• Orientering om kommende normering. Sammenlægning af 0.
klasse, men med solid opbakning i form af holdtimer, støttetimer
og gode lokaler med mulighed for holddeling. Evt. mulighed for
at prioritere 2 lærer i dansk og matematik.
• Forsøger at få merit til tysklærer med universitetsuddannelse.
• Planlægningsdag afholdes igen i år.
• Valgfagene revideres næste år, målet er at øge tilgangen til
teknisk skole.
4. Overgangen, bilag, BN
• Dansk- matematik og engelsklærere og evt. pædagog i
kommende 4.klasser mødes omkring 3.klasse til overleverings -
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•

snak om elevernes faglige og sociale trivsel, læringsstile osv.
Bestyrelsen bakker op.
Opdateret udgave af principper for sammenlægning af 7.
klasser fra Tylstrup og Sulsted skoler. Bestyrelsen bakker op.

5. Klimamåling,bilag, BN
• Vi vender tilbage til denne på næste møde.
6. Datarapport,bilag , BN
• Vi vender tilbage til denne på næste møde jf. nedenstående.
Klimamåling og Datarapport fortæller Bente kort om procedure for
hvordan skolen/skoleforvaltningen/bestyrelsen arbejder med dem. Vi
kan på senere møder tage dem op igen.

7. kommende møder : 19/3-30/4-21/5 (spisning)-18/6
• næste møde 26/3
Kort nyt fra :
1..Personalet
2. Andre
1. Evt.
Mødedeltagere: Bente Nielsen, Mariann Feldgaard, Bjarne Møller-Jensen, ,
Mette Dam Frederiksen, indtil kl. 19, Erik Andrä, Helene Kragh
Pedersen,Camilla Madsen, Dortea Brøsted, Rikke Grøn, Jette Sørensen,
Kristian Søgaard Vilsen, Birgitte Kjær.
Elever: Pernille, Angelina
Fraværende: Camilla Madsen
Med venlig hilsen
Bente Nielsen og Bjarne Møller-Jensen

