12. december 2018
Bestyrelsesmøde
Skolebestyrelsen for Bøgebjergskolen
DATO:
18.12.2018
TID: 17:00 – 19:30
STED:
Bøgebjergskolen, V. Åby
18DAGSORDEN

EMNE/
UDDYBELSE
•
Godkendelse
af dagsorden
samt seneste
referat
Godkendt
2. Den gode historie
God opbakning til
Klippeklistredag både
i skole og
børnehaven.
Mange nye børn i
børnehaven i den
kommende tid.
Julegudstjeneste i
Korinth var et stort
hit for børnene.
Præsten er kendt for
sine kreative og
underholdene taler
hvor julebukken
Mads spiller en sjov
rolle.
Lucia arrangement
afholdt i fredags. Der
var god mad og
underholdning med
julebanko med mange
gode gevinster. Det
opleves at der er ret
trængt i
gymnastiksalen og
det kan være svært
for de bagerste
rækker at se hele
optoget. Alternative
løsninger blev drøftet
og hele aftenen skal
også evalueres på et
lærermøde.
Informationsskrivelse
til forældre omkring
lucia-optog skal
fremover være ude i

FREMLÆGGER

Knud

TID
17:00
17:05

17:05
17:15

for de bagerste
rækker at se hele
optoget. Alternative
løsninger blev drøftet
og hele aftenen skal
også evalueres på et
lærermøde.
Informationsskrivelse
til forældre omkring
lucia-optog skal
fremover være ude i
lidt bedre tid og lidt
mere forklaring
omkring de
forskellige lokationer.
Cindie og Kamilla
sørgede for at få alle
gaver til banko i hus.
Det var en stor hjælp
– tak for indsatsen.

17:15

Undervisning i Momo
var godt, men der var
ikke så stor
opbakning.
3. Opfølgning / siden
sidst

17:15
17:25

3.1. Refleksveste
Veste kan bestilles
hos Tryg som
klassesæt med 30 styk
i hver størrelse til
Birthe
udlån til eleverne.
Vestene er gratis og
der kan max bestilles
90.
4. Nyt fra elevrådet
Der har været møde i
elevrådet om film.
Der sendes en
afstemning i 3. til 6.
klasse omkring valget
af film og den film,
der får flest stemmer
bliver vist til
filmaften. Der skal
gerne være en
forældre fra hver
klasse der deltager.
5. Information
5.1. Formanden
Punktet udgår
5.2. Børnehaverne
Haft besøg af ny
afdelingsleder,
Henriette. Hun har
hilst på og glæder sig
til at starte.

Jes

15 min

bliver vist til
filmaften. Der skal
gerne være en
forældre fra hver
klasse der deltager.
5. Information
5.1. Formanden
Punktet udgår
5.2. Børnehaverne
Haft besøg af ny
afdelingsleder,
Henriette. Hun har
hilst på og glæder sig
til at starte.
Susanne og Louise
har taget lidt af
Gunilds opgaver i
perioden mellem
Gunild og Henriette.
Det har fungeret godt.
5.3. Skolen
Jes har haft besøg af
17/4 udvalget, der
arbejder med
Fremtidens Skole.
Formand for udvalget
Ole Petersen fik en
rundvisning og hørte
om skolens fremtid.
Klippekilstredag gik
godt og de forældre
der deltog var gode til
at hjælpe de børn,
hvis forældre ikke
havde mulighed for at
deltag.
Jes har haft besøg af
en
aktivitetsmedarbejder
fra Lysbjergparken
som gerne vil have et
samarbejde med
skolen. Der er mange
muligheder for et
samarbejde og nu
afprøves der
forskellige emner i 6.
klasse.
6. Nye/øvrige emner
6.1. Hjemmeside
Bestyrelsens punkter
på hjemmesiden –
heriblandt
"Bestyrelsens
arbejdsområde" og
referater.
Indholdet omkring

Jes

15 min

Jes

15 min

samarbejde med
skolen. Der er mange
muligheder for et
samarbejde og nu
afprøves der
forskellige emner i 6.
klasse.
6. Nye/øvrige emner
6.1. Hjemmeside
Bestyrelsens punkter
på hjemmesiden –
heriblandt
"Bestyrelsens
arbejdsområde" og
referater.
Indholdet omkring
bestyrelsens arbejde
blev drøftet og ønskes
Knud/Jes
opdateret, så det lever
op til det nutidige
bestyrelsesarbejde.
Skolen får helt ny
hjemmeside til
sommer.
Børnehaven har fået
fin ny hjemmeside og
den kan ses under
landsbyordningen.
6.2. Skolefoto
Kvaliteten af
billederne blev drøftet
og det ønskes at der
anvendes et andet
firma til næste år.
Knud
Skolen bruger mange
ressourcer på
opgaven. Cindie
indhenter tilbud fra
andre fotografer først
i det nye år.
7. Principper &
værdier
Gennemgang af
nuværende principper
og ønsker til rettelser
eller nye principper.
Forslag til nye;
madpolitik,
fraværspolitik.
8. Hvad kunne gøres
bedre i dag og hvad
var det bedste?
9. Eventuelt + evt.
punkter til næste
møde

Runde

19:20
19:30

