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Skolebestyrelsesmøde	  onsdag	  den	  28.	  maj	  2014	  	  kl.16.30	  til	  kl.	  18.00	  

	  
Dagsorden	  for	  mødet:	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden,	  herunder	  evt.	  prioritering	  af	  punkter.	  
	  

2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  skolebestyrelsesmødet	  den	  19.02.14.	  	  	  
	  

3. Præsentation	  af	  ny	  pædagogisk	  leder-‐	  Lene	  Schmidt-‐Sørensen.	  	  
	  

 
Orienteringspunkt 

	  
4. En	  runde	  hvor	  alle	  fortæller	  stort	  og	  småt	  fra	  deres	  område	  

• Elevrepræsentanter	  
	   	  -‐	  ingenting	  

• Medarbejderrepræsentanter	  
	   -‐	  fagfordelingen	  fylder	  -‐	  fag/klasser/timer	  
	   -‐	  indretning	  af	  personalerum	  -‐	  forberedelsesrum	  bliver	  nyt	  

• Forældrerepræsentanter	  
• Ledelsen	  

	   -‐	  sidste	  skoledag	  for	  9.	  kl	  er	  forløbet	  rigtig	  godt	  og	  hyggeligt	  
	   -‐	  der	  indkøbes	  ipads	  til	  alle	  elever	  på	  skolen	  +	  sikkerhedsskabe	  
	   -‐	  der	  arbejdes	  med	  næste	  skoleår	  
 
 
Opfølgnings- / beslutningspunkt 

	  
5. Baderum	  /	  Brusekabine	  –	  Hvad	  er	  status?	  Opfølgningspunkt	  (Ledelsen)	  

	   -‐	  der	  har	  været	  møde	  med	  Lavia	  -‐	  2	  brusere	  uden	  kabiner	  løser	  deres	  behov	  
	   -‐	  uge	  42:	  opsættes	  badekabiner	  i	  idræt	  og	  svømning.	  	  
	   	  
	  
Drøftelsespunkter	  

6. Vision	  for	  skoleåret	  2014-‐2015.	  (Ledelsen)	  
	   Orientering	  ved	  Aase	  -‐	  gennemgang	  af	  PP	  

7. 	  Procedure	  –	  skolebestyrelsesvalg	  onsdag	  d.	  4.	  juni	  2014.	  (Ledelsen)	  
	   Gennemgået	  -‐	  Valgmøde	  d.	  4.	  juni	  
	  
Orienteringspunkt	  

8.	  Besøg	  hos	  rådmand	  Bünyamin	  Simsek	  tirsdag	  den	  10.	  juni	  2014	  (Forældre)	  
	   Forslag	  til	  emner	  at	  tage	  med	  ham:	  
	   -‐	  Måden	  at	  sende	  bevillinger	  til	  skolerne	  
	   -‐	  ressourcer	  til	  udsatte	  børn	  
	   -‐	  hvordan	  trækker/får	  vi	  børn	  hertil,	  som	  ikke	  har	  det	  så	  hårdt	  
	  



	  
	  
	  
9.	  Eventuelt.	  
	   -‐	  Vi	  vil	  gerne	  have	  flere	  forældre	  til	  at	  komme	  og	  deltage	  på	  skolen.	  Ikke	  for	  at	  tjekke	  elever/	  
	   lærere	  -‐	  men	  for	  at	  blive	  en	  del	  af	  skolens	  hverdag	  
	   -‐	  forældresamarbejde	  og	  kommunikation	  er	  vigtige	  fokusområder	  

	  


