Dagsorden til Bestyrelsesmøde d. 19. juni kl. 17. 00 – 20.00 på Fursund Skole.

-

Jens Kvist deltager i mødet fra kl. 17.00 – 18.00

1. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Godkendt
2. Elevrådet
Ref.: Det bliver anderledes med kontatktlærerfunktionen næste år.
3. Nyt fra formanden
Ref.: Møde med Børne- /famileudvalget 3.-10. kl. 16-17 på Fursund Afdelingen. Der skal afholdes et
bestyrelsesmøde en uges tid.
4. Økonomi
Ref.: Orientering. Vi når fint målet med ”nedsparing” af de 300.000,00 kr.
Elevernes niveau i dansk og matematik i 9.kl. afgangseksamen er løftet, så NØSD får del i ”Lykkemillionerne” 1,3 mill. kroner, der kommer til efteråret.
5. Skoleårets planlægning, herunder skoleforliget
Ref.: Orientering om det lavere timetal og hvordan man organiserer det på skolerne.
For forældre til elever i indskolingen, er der mulighed for at købe en 12-timers plads i SFO.
I Jebjerg ønsker man på skolen at 4.-6. klasse planlægges med en kort dag, som indskolingen. Jebjerg
afdeling sender en føler ud til forældrene hurtigst i denne uge.
6. Orientering fra skolerne
Jebjerg
Breum
Fursund
Overbygningen
Ref.: Orientering ved Bettina.
Vigtigt at der bliver styr på telefonerne, så man ringer direkte til den afdeling, man har brug for at tale
med.
Overbygningen klarer sig rigtig godt til eksaminer.
7. Orientering fra dagtilbud
Ref.: Man er glade for at få børnene i længere tid 1 dag om ugen, hvor der bliver mulighed for at lave
flere og bedre tilbud for børnene.
Man forsøger at råbe politikerne op, for at få flere varme hænder, flere resurser.
Sommerpasning: SFO-børnene samles 1 sted, Jebjerg, børnehavebørnene samles 1 sted.
General orientering.
8. Aula – hvordan får vi informeret forældre om det vigtigste?
Ref.: Aula starter 1. august, men forældre kommer først på i uge 43.
9. Udsat fra sidste møde:

· IT-hardware, hvad skal skolerne betale?
· Mad i overbygningen (udsat to gange)
Ref.: IT-hardware: god ide på forældremødet at orientere om den overordnede holdning: bortkommen
lader el. lign. og forsætligt ødelagt materiel skal erstattes. Er den slidt betaler skolen.
Mad i overbygningen: der tages kontakt til de lærere i overbygningen, der har et bud på hensigten med
dette punkt.
10. Hvad skal kommunikeres ud til forældrene
Ref.: Sommerbrev: generelt om sammenlæsning, lejrskoler o. lign. i kommende skoleår, nye computere,
fagligt skub, folkeskole forlig, kortere skoledage, sommerpasning og læreplaner i dagtilbud, Aula,
indskoling længere i Sfo på onsdage, skolebestyrelsen sammensætning og hvornår der er valg.
11. Evt.
Høringssvar
Ref.: FRU - Fælles Rådgivende Udvalg, der skal klæde politikerne på.
FRU er en rigtig god ide. Der skal være min. 4 møder om året.
600.000,- besvarelse på PPR: vi ved ikke, hvad vi reelt svarer på, derfor svarer vi ikke.

Punkter til næste møde, der afholdes i Jebjerg:
Bestyrelsesrepræsentant til FRU vælges.
Valgperiode for de forældrevalgte
Fastholdelse af elever i overbygningen i overgang fra 6.kl. til 7.klasse.
Mad i overbygningen (udsat to gange)

Ref.: Lisbeth Laustsen

