Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 21. august 2018
kl. 19 – 21.30

Tilstede: Ulrik Persson, Nina Hauge Jensen, Birgitte Majlund, Kristine Kloch Jeppesen,
Louise Holm Laursen, Jane Deleuran, Anette Skipper, Ole Thomasen.
Afbud: Loa Dalgaard Worm, Elvir Maleskic, Lone Krognos,

Referat
1. Godkendelse af referat
Ad 1) Referatet blev godkendt af bestyrelsesmedlemmerne fra sidste år.

2. Præsentation og konstituering af ny bestyrelse
Ad 2) Den nye bestyrelse præsenterede sig for hinanden.
Derpå blev bilag om tavshedspligt underskrevet og den nye bestyrelse besluttede, at
konstituere sig på næste møde, hvor alle forhåbentlig er tilstede.
3. Forretningsorden
Ad 3) Bestyrelsen besluttede at validere forretningsordenen (udsendt bilag). Der sættes ny dato på.
4. Planlægge datorække for bestyrelsesåret
Ad 4) Skolebestyrelsen fastlagde datoer for årets møder og en temadag. Bestyrelsen
mødes
Onsdag den 26. september
Mandag den 29. oktober
Torsdag den 22. november
Tirsdag den 11. december
Lørdag den 12. januar 2019 kl. 9.30 – 14
Onsdag den 20. februar
Mandag den 18. marts
Torsdag den 25. april
Tirsdag den 21. maj
Onsdag den 19. juni.

5. Præsentation af skolebestyrelsens arbejdsfelt samt tankegangen bag årshjulsorganiseringen
Ad 5)
Ole præsenterede, hvad der er bestyrelsens opgave og arbejdsfelt samt introduktion til
tankegangen bag årshjulsorganiseringen blandt andet begreberne ”Indblik” og ”Tema”.
Bestyrelsen var enige om, at fortsætte arbejdet med ordensregler/leveregler.
Desuden blev der talt om regler for mobiler.
Desuden blev der igen talt om at få et oplæg for forældre om digital dannelse mv.
Bestyrelsen vil gerne have oplæg om (indblik i)hvordan vi laver udskoling på Åby
Skole.
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6. Skolebestyrelsens kontaktpersoner på årgangene
Ad 6) Skolebestyrelsen aftalte, hvem der er tilknyttet hvilke årgange.
Skolebestyrelsesmedlemmerne deltager på det første forældremøde i klasserne efter
sommerferien. Det blev drøftet, hvad bestyrelsesmedlemmerne kan sige til møderne.

7. Skolebestyrelsernes dag
Ad 7)
Skolebestyrelsen aftalte, at Birgitte deltager i skolebestyrelsernes dag i Rådhushallen
den 19. september.
8. Evt.
Ad 7)
Ole orienterede om, at der bliver afholdt rejsegilde på den nye udskolingsbygning snarest.
Ole orienterede om forestående høringsproces i forbindelse med besparelser på skoleområdet, hvor bestyrelsen skal sende høringssvar.

Arbejdende udvalg:
• Trafik (Birgitte, Elvir) – reetablering af udvalget, ifm. konstituering af ny sb.
• Drøftelse af ønsker til årshjul.
• Byggestyregruppe (Ulrik)
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