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Referat

1

Nyt fra elevrådet

Elevrådet har ikke haft møde siden sidst – ikke noget nyt.
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Orientering og drøftelse
- Mødedatoer for næste skoleår. Forslag sendes ud inden
mødet.

Nye datoer for møder i næste skoleår blev besluttet.

Orientering
Dimissionsfest tirsdag d. 21/6
- Hvem vil hjælpe?

Bjørn og Lisbeth kommer og hjælper til.

Orientering
Skoleårets planlægning
- Nyansættelse
- Frivillig kor

Nyansættelse: Der er ansat en ny dansklærer i indskolingen fra næste skoleår. Vedkommende skal tilknyttes kommende 1. årgang.
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Kor: Der var 3 tilmeldinger til skolekor. Der bliver derfor desværre
ikke noget kor til næste skoleår.
I næste uge bliver elever og forældre informeret om, hvilke elever
der skal i de respektive kommende 7. klasser. Klasserne kommer til
at hedde 7x og 7y.
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Orientering og drøftelse
SFO tanker for fremtiden
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Principper - drøftelse
- Principper for fællessamlinger
Drøftelse
Hvordan fastholder vi eleverne i 9.kl.?
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Orientering og drøftelse
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Meddelelser og orientering

Til sidste skoledag i 9. årgang bliver der i år lavet revy, som resten af
skolen kommer over at se.
Orientering v/ Torben om status fra SFO´en vedr., hvilke aktiviteter
der er påtænkt fremadrettet, og hvilke samarbejdsfora SFO’en deltager i og vil deltage i fremover.
Bliver drøftet blandt personalet først og derefter på dagsorden til
senere skolebestyrelsesmøde.

Der blev diskuteret, hvilke tiltag der allerede er i gang, og hvilke der
evt. kan laves fremover for, at vi bedre kan holde på eleverne i 9. årgang. Der blev lavet en brainstorm, som gemmes til senere brug.

Skolebestyrelsesformanden
Personalet

Der er og har været en række af arrangementer for eleverne på skolen på det sidste. Disse bl.a. værende:
•
•
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Skoleledelsen
• Børn fra Ukraine
- status
Evt.
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Lukket møde:
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Næste møde:
Evt. punkter

9.kl. sidste skoledag
Besøg af Børns Vilkår i flere årgange d.d. med oplæg om digital trivsel og det gode fællesskab
• Adventurerace i 6. kl.
• Konfirmation og blå mandag i 7.klasse
Pt. 2 elever fra Ukraine på skolen og 1 mere på vej – alle tre elever
går i afd. A.
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