REFERAT
14.08.2017 kl. 1700 – 1900
Forældrerepræsentanter:
Michelle Staun Heick, Kathrine Erritsø Nielsen, Dorthe Gulbrandt Brødsgaard, Per Holm
Jeppesen, Jens Christian Juhl Pedersen, Liga Politere Larsen og Thomas Mørkenborg
Medarbejderrepræsentanter:
Bo Madsen og Minna Kristensen
Eksterne repræsentanter:
Endnu ikke valgt/udpeget
Elevrepræsentant(er):
Endnu ikke valgt.
Ledelsen:
Pernille Heide (viceskoleleder) og Steen Møller (skoleleder)
Afbud: Jens Christian Juhl Pedersen
Evt. Bemærkninger:
Konstituerende møde kl. 17
Forud for dagsorden for det ordinære bestyrelsesmøde - afholdes konstituerende møde.
Ledelsen deltager ikke i denne del af mødet. Mødet starter kl. 17, og ledelsen deltager
så snart konstituering er på plads.
Formand: Thomas Mørkenborg
Næstformand: Per Holm Jeppesen
DAGSORDEN

BESLUTNING

1. Godkendelse af referat
0 min

Intet referat

2. Godkendelse af
dagsorden
3 min

Godkendt

3. Orientering
15 min
- Elevråd
- Formanden
- Forældrerepr.
- Medarb.repr.
- Skoleleder

Elevråd: Repræsentanter i SKB er endnu
ikke valgt
Formand: Intet
Forældrerepr.: Intet
Medarb.repr.: God skolestart. 4 nye lærere i
team 2
Skoleleder: God start. Fælles samling
mandag med præsentation af de nye lærere
og pædagogstuderende.
Orientering til ny skolebestyrelse om, at den
afgående skolebestyrelse søgte Byrådet om

ANSVARLIG

4. Skolebestyrelsens
forretningsorden
20 min

eftergivelse af gæld primo juni. Der
forventes tilbagemelding snarest.
Der skal en proces i gang, som starter her i
efteråret med at samle/minimere antallet af
mål på skoleområdet samt skolernes
evaluering af disse.
Drøftelse og beslutning.
Herunder drøftelse af mødeplan og
korrespondance
Kort præsentation af ’Styrelsesvedtægt for
Billund Kommunes skolevæsen’.
Kort præsentation af tidligere
forretningsorden.
Ændringer: Valgperiode (forskudt valg)

Steen ændrer i
forretningsorde
nen
Steen
kontakter
ungdomsudd.
Thomas
kontakter
erhversforeningen.

Ønske om at få en repræsentant i SKB fra
ungdomsuddannelserne. Også gerne en fra
lokalrådet eller erhvervsforeningen.
Kommunikationen i skolebestyrelsen foregår
via Skoleintra.
5. Dialogmøder
10 min

Drøftelse og beslutning vedr. ”dialogmøder”
med forældre, som bestyrelsen har
gennemført løbende gennem de seneste år.
Der blev sidste år afholdt 4 dialogmøder
med repræsentanter fra skolebestyrelsen,
skoleledelse og forældrekreds. Interessen
for at deltage ved dialogmøderne har været
faldende.

6. Kontaktperson til
klasserne
10 in

Beslutning: Der planlægges med et
dialogmøde onsdag den 3/10 fra kl. 19.0021.00.
Deltagere: Michelle, Kathrine, Dorthe og
Liga.
På det efterfølgende skolebestyrelsesmøde
besluttes det, hvorvidt der skal afholdes
flere.
Fordeling af forældrevalgte som
kontaktpersoner for klasserne
0. klasse: Kathrine

Steen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

klasse: Michelle
klasse: Thomas
klasse: Dorthe/Thomas
klasse: Christian
klasse: Liga
klasse: Per/Dorthe
klasse: Per/Dorthe
klasse: Per/Dorthe
klasse: Liga

11 Skolebestyrelsens
arbejde
30 min

Oplæg med efterfølgende drøftelse på
baggrund af tidligere oplæg fra konsulent fra
”Skole og forældre”

12 Eventuelt
5 min

Intet

Overførte punkter fra tidligere møder, men som endnu ikke er på dagsorden:

