Skolebestyrelsesmøde – Tirsdag d. 5. marts. 2019, kl. 15:45-17.00 – lok. Senatet
Deltagere: Rani, Aasim, Michelle, Funda, Fahim, Frank
Afbud: Demet, Inga,
Ref.: Martin
Gæst under pkt. 3: René Buchtrup, pædagog
Gæst under pkt. 4: Susanne Giørtz-Jørgensen, adm. leder
Dagsorden med bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden
v/alle
2. Nyt fra skolen og
orienteringspunkter
v/alle

3. Digital dannelse v. René
Buchtrup, pæd.

4. Forventet Regnskab 2018
v/Susanne
5. Elevfravær

6. Evt. v/alle

Bemærkninger
OK – pkt. 3 afvikles dog først. Derefter følger pkt. 4.
-

IT-handleplan – overgangen fra iPad til Chromebooks (opf.
fra sidste møde). (tages op som fast punkt på SB møder frem
til sommerferien – og til overgangen fra iPads til
Chromebooks er sket).
- Status på Aula: Forældrenes adgang udskydes igen til d. 12/6
ifm. Elev Review 4 (ER4)
Introduktion til skolebestyrelsen ift., hvordan og hvorfor det er
vigtigt, at vi arbejder med digital dannelse på skolen.
Tak til René for en fin præsentation af skolens arbejde ift.
området. Enighed om at temaet/punktet vil være et godt emne,
vi dykker mere ned i fremadrettet på vores årlige storforældremøde
Gennemgang af fremsendt regnskab 2018. Vedtaget.
Opf. fra tidligere SB-møde.
Status på elevfravær – udtræk gennemgås på mødet og drøftes
via anvendelse af LIS (Ledelsesinformationssystem).
Positiv udvikling siden sidst 😊.
Stor ros til forældrene for at være aktive ift. at nedbringe
elevfraværet
-

7. Kommende punkter

-

Garderobekassen til ’glemte tøj’ tilpasses, så den ikke er så
høj. Den flyttes endvidere til indskolingsgangen. Udførelsen
sker inden for ca. 2 uger.
Der undersøges mulighed for lån af skolen til bl.a.
børnefødselsdage
Aasim: Mulighed for mere motion i skolen? (Punktet
medtages på senere SB-møde)
Regler for brug af sociale apps (stillingtagen ifm. overgangen
fra iPad til Chromebook)
Elevfraværsopgørelse (jan./feb. 2019) SB-møde feb. eller
marts)
Brug af mobiltelefon i skoletiden (stillingtagen ifm.
overgangen fra iPad til Chromebook)
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-

Kostpolitik skole/Dagtilbud – ingen sukker i indskolingen
(drøftes i fælles-MED ml. skole/DT, tages herefter op i SB)
Skolefest 2019 - evaluering
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