Referat af SB-møde 4. juni 2019

Mail udsendt til skolebestyrelsen d. 5/6-2019
Kære Skolebestyrelse,
Da kun én forældre var mødt op til SB-mødets start i går d. 4/6-2019 valgte vi at aflyse mødet. Én
forældre havde dog på forhånd sendt afbud, mens en anden kom lettere forsinket.
Det har helt sikkert haft sammenhæng med at flere af jer har fejret ramadanens afslutning, hvilket
naturligvis er helt forståeligt. Jeg håber I har haft en god fest.
Notér jer venligst:
Jeg har til orientering vedhæftet indberetning af det kvartalsvise regnskab, som jeg har modtaget
fra Susanne Giørtz-Jørgensen, administrativ leder.
Tirsdag d. 11/6-2019 kl. 16-17 holder vi suppleringsvalg, jf. den tidligere udsendte SB-dagsorden:
”Ifm. at Demet fratræder som formand, da Amine går ud af skolen efter 9. kl., skal vi have valgt en
ny forældrerepræsentant (evt. flere), så vi er fuldtallige pr. 1/8-2019.
Forældre der allerede er valgt ind i skolebestyrelsen er IKKE på valg, der er alene tale om et
suppleringsvalg, hvor vi skal have valgt to forældremedlemmer.
Så derfor: Hvis I kender nogle forældre ,der har tid og lyst til at blive en del af skolebestyrelsen, så
må I meget gerne opfordre dem til at møde op på tirsdag, tak. I er også meget velkomne selv til at
møde frem og fortælle de fremmødte om arbejdet i bestyrelsen.
Det første SB-møde efter sommerferien er tirsdag d. 13/8-2019. Her har jeg aftalt med Demet
Altan, at hun deltager, så hun kan overdrage arbejdet til en ny formand.
Jeg vil også på dette møde benytte lejligheden til at takke Demet for hendes store og mangeårige
indsats som formand.
SB-møder næste skoleår 2019/2020:
Alle SB-møder afholdes fortsat på tirsdage i tidsrummet ml. kl. 15:45-17:00 i mødelokalet Senatet
– og på flg. datoer:
13/8-2019, 24/9-2019, 22/10-2019, 19/11-2019, 17/12-2019, 21/1-2020, 25/2-2020, 24/3-2020,
21/4-2020, 12/5-2020, 16/6-2020
Rigtig god sommer, alle sammen – og tusind tak for et godt samarbejde!
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