Referat
skolebestyrelsesmøde

11.12.2017 kl. 17.00 – 20.00
I Mørke

Fraværende:

Godkendelse af referat:
Referatet fra sidste møde er godkendt.
Orientering:
Ledelsen:
Diverse meddelelser:

Gennemgang af regnskab for sidste kvartal (bilag)
o Wivi gennemgår regnskabet for sidste kvartal.


Kort orientering:
Rigets tilstand her på falderebet af 2017. Et lille tilbage kig.
o Wivi laver et tilbageblik på, hvad der er sket i 2017.



Ansættelser
o I Mørke er der blevet ansat en ny mandlig pædagog.
o I Randers er der blevet ansat en 26 årig lærer i et barselsvikariat.
o Anja har sagt op ved udgangen af december. Vi afprøver, om vi kan undvære en assistent i Mørke.



Økonomien og en prognose for regnskabet 2017



Datoer for næste skoleårs skolebestyrelsesmøder:
o
26.02.18, kl. 14.00 – 17.00 med deltagelse af elevrådsrepræsentanter i Randers
o
23.04.18, kl. 17.00 – 20.00 i Mørke
o
11.06.18, kl. 17.00 – 20.00 i Randers



Besigtigelse af det nye musiklokale i Mørke og rundtur på skolen v/Lene.

Formand:

Udviklingsplan for specialområdet.
o Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper, og Wivi er kommet med i den gruppe, som skal arbejde med
organisering af hele specialundervisningsområdet, og Nete er inviteret til rundbordssnak vedr.
udviklingsplanen.

Nete har fået en henvendelse fra en mor, som gerne vil holde oplæg for forældrene om kost for målgruppen af
elever. Vi beslutter, at vi ikke kan gå ind i det.

Ulrich har haft kontakt til Red Barnet – mob squat – som godt vil kunne komme ud og undervise eleverne. Nete
skriver til Claus Hansen fra SSP vedrørende et oplæg til forældrene.

Nete har været til lytte-møder med Steen Bundgaard – han gav et godt indtryk umiddelbart, og det var spændende
møder.

Der er et nyt skoleråd på vej, hvor vi kan få en mere officiel plads.

Andre:

Plan for E-learningsforløb for skolebestyrelsesmedlemmer ved Janni
o Janni har været til landsmøde ved ”Skole og Forældre” og orienterer herfra. Der er mulighed for at sende
to repræsentanter. Janni tager gerne afsted igen.

Indkomne forslag:

Høringssvar nye styrelsesvedtægter: bilag
o Vigtigst er det skoleråd, man vil nedsætte. Det skal være et organ, der kan rådgive og tage initiativer i
forhold til skolevæsenet på forskellig vis. Det hilses velkommen.
o Vedr. valg til skolebestyrelsen, som nu kan laves hvert andet år som forskudte valg. Hilses også
velkommen.
o Skolelederen kan beslutte, hvor mange ledere, der kan deltage i skolebestyrelsen.
o Forældrebetaling i forhold til kost til evt. lejrskole uddelegeres til skolebestyrelserne.
o Overordnet set kan vi tilslutte os de nye styrelsesvedtægter. Intet at bemærke. Vi sender intet
høringssvar, men accepterer det, som det er.

Temadebat:

Rammebeskrivelser til ”købskommuner” – Vil I kigge den igennem og give feedback?
o Wivi orienterer om baggrunden for rammebeskrivelsen til købskommunerne.


Opfølgning på visionsseminaret



Hvad skal vi arbejde med som næste tema?
o

Skolevægring

o

Vidensdeling

o

Faglighed og selvhjulpenhed

Beslutningspunkter:

Åben skole: Principperne gennemgås og godkendes

Udvikling:

Åbent for tilføjelser:

Evt.:

