Referat af skolebestyrelsesmødet den 15. januar 2018
Deltagere: Ole Nørholm, Maria Stampe Poulsen (deltog fra kl. 17.30), Jesper Moss
Kamp, Annemette Balslev Christensen, Michael Kjær Benholt Andersen, Margit
Lassen, Marianne Juhl, Claus Wandall og Lisbeth Noe.
Fraværende: Mette Juhl-Nielsen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Jesper valgt til mødeleder.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Meddelelser og ”Rigets tilstand”
Formanden:
Intet
Skoleledelsen:
LN har skrevet rundt vedr. trivselsundersøgelse. Herning Kommune er ikke
omfattet af sagen med udlevering af personfølsomme data.
Der har været ansøgere på besøg til den ledige stilling som pædagogisk leder i
grundskolen.
Personalet:
Der har været fagteammøder, hvor humøret er højt efter nye investeringer i
analoge materialer på baggrund af bevilling fra byrådet.
Der har været afholdt terminsprøver i hal 3 for første gang. Det var rigtigt godt at
have alle elever samlet.
DM i Skills afholdes i denne uge i MCH. 8. og 9. årgang tager over til
arrangementet torsdag og fredag. Der er åbent for forældre lørdag.
Elevrådet:
Deltog ikke i dette møde efter aftale.

4. Til beslutning
Revidering af mødeplan
27. februar fastholdes
14. marts NY DATO
18. april NY DATO
28. maj fastholdes
21. juni NY DATO
CW har lagt nye datoer ind i skolens kalender.
5. Til drøftelse
Den videre proces vedr. skolebestyrelsesvalg 2018
Kontakt til hjemmene. SB skal lave en skrivelse, hvor de underretter hjemmene
om valget.
Valgmøde den 20. marts 2018 kl. 17.00-18.00. Få trivselsrådene til at kontakte
forældrene i klassen direkte (evt. lave en skrivelse, hvor forældrene opfordres til
at komme og bidrage med inputs til hvad SB skal arbejde med i fremtiden). Møde
den nye pædagogiske leder. Trivselsrådene i hver klasse skal melde tilbage til SBkontaktperson med hvor mange der deltager af forældre fra hver klasse.
Ole reviderer skolens folder vedr. skolebestyrelsesvalg.
6. Til drøftelse
Udkast til skolens grundfortælling
Der har været et udvalg af medarbejdere samlet for at lave opfølgning på
materialet fra aftenen, hvor vi var samlet for at komme med ideer til skolens
grundfortælling.
SB vil gerne have oplægget på næste møde i skolebestyrelsen.
7. Til drøftelse
LN orienterede om proces vedr. ansættelse af ny pædagogisk leder.
Claus Wandall/150118

