Skolebestyrelsesmøde
Skalmejeskolen, onsdag d. 2. marts kl 17.15-19.15
Deltagere:

Afbud:
Fraværende:
Mødedatoer:
Referent:

Forældrerepræsentanter: Majbrit, Martin, Christina, Ninna og Kirsten
Suppleanter: Casper
Medarbejderrepræsentanter: Lene og Pia
Ledelsen: Anita og Charlotte
Elevrådet: uden elevråd

mødetidspunkt 17.15-19.15
11/8, 15/9, 13/10, 11/11, 16/12 (17.15-20.00), 26/1, 2/3, 25/4, 13/6 (17.15-20.00)
Charlotte
Mødeleder:
Martin

Dagsorden:
Godkendelse af referat fra de sidste møder
Undervisningsmiljørepræsentanter – 2 børn om dette

Referat:
Milas og Freja fra 5. klasse er udvalgt til at være
undervisningsmiljørepræsentanter:

-

-

De har fokus på hvordan børnene har det med at gå i
skole? Børnene kan fortælle det til repræsentanterne.
Milas og Freja udfylder et skema: Hvad er det? Hvorfor?
hvad er problemet? hvem skal vi tale med? hvordan
indsamler vi viden til at løse problemet?
De har været på dette kursus på teams.
Alle elever kan komme til Milas, Freja eller elevrådet.

Hvad skal der ske nu:
- Børnene skal mødes med med Anita og Nikolaj, hvor de
skal hjælpe med at udarbejde en
undervisningsmiljørapport. Dette er noget der kommer
på vores hjemmeside.

1.Økonomi - gennemgang af årsregnskab for 2021 og
budget for 2022 – Se bilag

Årsregnskabet for skole og SFO i 2021 blev gennemgået.

2.Godkendelse af timetalsplanen for næste skoleår.

Søger skoledagen nedsat med to lektioner om ugen for 4. 5.
og 6. årgang (§16d).
Forsætter med morgenbåndstimer hver dag.
Bestyrelsen godkendte timetalsplanen.
Stillingen som ny skoleleder er nu slået op.
Ansøgningsfrist er d. 16. marts.
Udvælgelse af ansøgere d. 17.3.
1. samtalerunde 25.3
2. samtalerunde 29.3
Proces:
Den 22. marts kl. 15.00-19.00 er der valgmøde i Folkestuen.
Valglisterne ligger på kontoret.
Der sendes et informationsbrev ud om, hvad det indebærer at
sidde i skolebestyrelsen.
Valg hvert andet år og man sidder i 4 år.
Målet er at få 7 personer i bestyrelsen.
SFO: Vi fejrer Pias 25-års jubilæum d. 24. marts med børnene
og d. 25. marts kl. 14.15-16.00 med familien og personalet.
SFOen har lige haft fastelavn og nu MGP.
Skole: Vi nyder at det snart er forår. Skolehjemsamtaler er
fuld gang, både på skolen, men også på teams.
Ledelsen: Arbejder i næste skoleår og alm. drift. Det sidste
hus er blevet malet. Forskellige opgaver er uddelegeret til vi
får en ny skoleleder.
Bestyrelsen: Evt. skal elevrådet med næste gang.

3.Ansættelse af ny skoleleder

4.Skolebestyrelsesvalg

5.Meddelelser:
m
e• Medarbejdere SFO
d• Medarbejdere Skole
m• Skoleledelsen – herunder regnskab
e• Bestyrelsen
d
m
e
6.Evt.

7.

Årets mål blev opnået og der var mulighed for forskellige
investeringer.
Budget for skole og SFO 2022 blev gennemgået.

Intet

