ØRUM SKOLE

Dagsorden og referat
Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde

Dato: 11.04

Tid: 19.00 - 21.00

Sted: Personalerummet

2018
Referent: Dorthe Klitgaard
Mødeleder: Charlotte Jensen

Mødedeltagere: Charlotte Jensen (formand), Jørgen Winther Øster
(næstformand), Peter Hellwing, Joan Brønnum Kvist, Jakob Kofoed
Christensen, Vivi Ruseng Hansen, Inger Dalgaard, Henrik Rydal og Henrik
Degn.
Anna Sofie 8.kl og Anders 9.kl

Forbered:
Orientere sig i nuværende princip for lejrskole.
Komme med rettelser og ændringer til Velkommen til Ørum skole folder.
Se invitation til repræsentantskabsmøde.

Maria Frimand Andersen, Carsten Mikkelsen og Dorthe Klitgaard.
Afbud: Joan, Jacob
Fraværende:

Medbring:

Punkt

Formål med punktet
(- hvad skal vi?)

Proces
(hvordan behandler vi emnet)

Tid

Beslutning og deadline
(referat – hvem gør hvad hvornår)

1.

Godkendelse af referat fra
sidst

Er referatet i overensstemmelse med
beslutningerne?

Drøftelse og beslutning.

5
min.

Ingen bemærkninger

2.

Meddelelser

Orientering om forhold på skolen.

Korte meddelelser, som ikke egner sig
til skriftlig orientering. Ikke
debatpunkt.

10
min.

Maria orienterede generelt
om skolen. Eleverne
orienterede omkring
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elevsrådsarbejdet og lærerne
orienterede om
skolearbejdet.
3.

Forældrearrangementet 20/3
og foredraget v. Sofie
Münster.

Evaluering af koncept mm. til fremtid
og Diskussion af emnet, hvad mener
vi i SB? Har det affødt tanker, ideer,
spørgsmål.

Drøftelse af dette.

20
min.

Der var deltagelse af 30
forældre.
Arrangementet:
Kun positive
tilbagemeldinger. Samme
arrangement bør gentages.
Tidspunktet skal meldes ud i
god tid.
Emnet:
Aktuelt emne, som er oppe i
tiden. Emnet passer med
skolens læringsgrundlag.

4.

Skolens vision, kultur og
hvad gør vi næste år.

Orientering om personalets arbejde
og skoleåret 2018/2019

5.

Vikar

At følge op på de tidligere snakke og
hvad har vi arbejdet med.

6.

Økonomi på Ørum Skole.

Status på vores budget.

Orientering Maria

10
min.

Maria præsenterede skolens
vision og kultur for
kommende skoleår.
Der bliver lavet et årshjul.
Der vil stadig være projektonsdage men der bliver
foretaget ændringer i det nye
skoleår. Der bliver indlagt
læsebånd.

Orientering fra Maria

10
min.

Maria orienterede omkring
vikarsituationen. Det er en
balance mellem godt
arbejdsmiljø og god
vikardækning.

Orientering fra Dorthe

10
min

Dorthe orienterede kort
omkring budgettet.
Prognosetal medtages til
næste møde.

Side 2

7.

Velkommen til Ørum Skole
folder.

Maria og Charlotte vil gerne have den
klar til brug ved kommende 0. klasses
forældre intromøde i juni. Beslutning
om lancering på skolen og blandt
nuværende forældre.

Rettelser og beslutning om lancering.

15
min

Det er absolut sidste chance
for at komme med ændringer
mv. Folderen skal udleveres
til nye forældre i kommende
0. klasse.

8.

Lejrtur.

Skolen ønsker mulighed for at
genoptage en lejrtur/overnatning i
f.eks. 6 klasse

Diskussion om dette og evt.
beslutning om at ændre i princippet.

15
min

3. klasse kommer på en
forældrearrangeret tur, med
læreropbakning.
6. klasse kommer på hyttetur
med 1 overnatning.
9. klasse kommer på en
længere lejrtur – efter
klassen/lærerstabens ønsker,
indenfor klassens og skolens
økonomi. 8. klasse får
mulighed for at tjene penge
ifm. skolefesten – og disse
skal bruges til lejrturen i 9.
klasse.

9.

Demokrati

Indspark fra Charlotte af.

Det er med udgangspunkt i
”skolebørn” fra februar mdr.

15
min

Charlotte orienterede
omkring bladet ”skolebørn”
som har haft emnet
”demokrati” i februarbladet.
Emnet kan ses i
sammenhæng med åben
skole. Elevrådet skal være en
større del af planlægningen
og driften af Ørum Skole og
derved have
medbestemmelse.

10.

Repræsentantskabsmøde i
Tjelecentret mandag 23.
april.

Hvem har lyst og kan deltage fra
Ørum Skole (Skolebestyrelsen); er
der emner vi ønsker skal tages med
til mødet?

Beslutning om dette.

5
min

Jørgen deltager.
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11.

EVT

Gå en tur på skolen og se hvad der er
blevet lavet.

____________________________________________
Charlotte Jensen

Punkt til næste møde:
Proces for Budget 2019-2022.

10
min.

____________________________________________
Peter Hellwing

_____________________________________________
Pia Reckweg

____________________________________________
Vivi Ruseng Hansen

____________________________________________
Joan Brønnum Kvist

____________________________________________
Jakob Kofoed Christensen

__________________________________________
Jørgen Winther Øster

_____________________________________________
Johanna Karolina Höglund

_____________________________________________
Henrik Rydal

______________________________________________
Henrik Degn

__________________________________________

_______________________________________________

Møder i skoleåret 2017/2018:
D. 28.08 – D. 12.09 –D. 11.10 – D. 30.11 (julefrokost) – D. 16.01 – D. 28.02 – D. 11.04 – D. 2.05 – D. 14.06 (Sommerfrokost)
D. 5.10 Fælles forældrerådsmøde 17 – 19.
D. Dialogmøde på Ungdomsskolen den 18. september fra kl. 17.30-20.00. Mødet er et fællesmøde for både dagtilbud, skoler og familie og
rådgivning. Invitation på skoleområdet gælder for bestyrelsesformand, næstformand samt skoleleder.
D. 14.11 kl. 12.30 – 13.30 Kvalitetsrapport – dialog møde for Bestyrelsesformand + TR lærer/PÆD.
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