Referat fra skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 6/9-2021 kl. 17.00-19.00 i personalerummet
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Skolebestyrelsesformand
Næstformand
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Medarbejderrepræsentant
Elevrådsformand
Elevrådsnæstformand
Skoleleder
Viceskoleleder
Pædagogisk leder

Emne

Referat

Nyt fra elevrådet
• Velkommen til Sofie
og Camilla

Velkomst til de nye elevrådsrepræsentanter.

X
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X
X
Fraværende
X
X
X
X
X
X
Fraværende
X

Elevrådet skal snart på tur til Herning med de andre elevråd i
kommunen, hvor de bl.a. skal møde borgmesteren.

Orientering
Madordningen er kommet godt i gang. Ca. 120 tilmeldte pt.
• Madordningen - status Der er dagligt to medarbejdere fra skolen, som hjælper med
udleveringen af maden.
Der meldes om positiv respons om madordningen fra eleverne
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Drøftelse vedr. SFO
• Evt. åbning af klubben
• Forældreråd i SFO

Planen er, at klubben genåbnes fra d. 20.09.21
Der er forslag om, at der laves en årsplan for SFO´en
Evt. forældremøde i SFO efterår / forår
Evt. nytænkning af førskoleaften og evt. skal den ligge lidt tidligere.
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Drøftelse
• Evaluering af
forældremøder
• Forældrefolder

Evaluering af forældremøder
Alle forældremøder er nu afsluttet på skolen i dette skoleår. Der var
i den forbindelse valg til nye trivselsråd i de enkelte klasser.
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Der udbydes en workshop for trivselsrådene d. 21/9, hvor
trivselsrødderne kan blive klogere på, hvad arbejdet går ud på.
Generelt enighed om, at konceptet med at slå flere årgange
sammen og starte i plenum til forældremøderne, før man går i
klasserne, skal fortsætte fremover
Forældrefolder
Der er lavet nye forældrefoldere, som er uddelt på forældremøder
og lagt på hjemmesiden.
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Orientering/drøftelse
• Økonomi
• Herning Kommune
budget 2022
Høringssvar

Kort orientering omkring skolens økonomi
Herning Kommune budget 2022
Der er udarbejdet et høringssvar fra skolebestyrelsen ifm. Herning
Kommunes budget 2022.

(bilag med
tillægsaftale er
vedlagt)
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Orientering og drøftelse
• Internat
Indhold og
planlægning

Der er internat for skolebestyrelsen 8.-9. oktober.
Emnerne for internatet er bl.a. børns færden på sociale medier,
skolens værdiregelsæt og antimobbestrategien.

Program udleveres
7

Drøftelse
• Foto til vores vision,
foldere m.m.
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Meddelelser og orientering

Vi afventer svar på henvendelse til den lokale fotoklub ift. at få taget
billeder på skolen, bl.a. af eleverne.

Skolebestyrelsesformanden

-

Personalet

Kommet godt i gang efter sommerferien i de respektive klasser.
Glæder sig til personaletur ultimo september.

Skoleledelsen
• Cykelparkering i afd. A

Corona-opdatering
Fra nu skal børn, der er nærkontakter, ikke sendes hjem i isolation. I
stedet skal disse testes på 0. + 4. + 6. dagen. Dette er gældende fra
d.d.
Cykelparkering
Der er lavet nye pladser i skolegården i afd. A til cykelparkering
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Kostpolitik
Kostpolitikken er justeret i forhold til vores nye madordning
Redegynge
Vi får en rede-gynge, snart bliver sat op.
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Evt.

-
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Lukket møde:

-
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Næste møde:
Evt. punkter

-
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