Skolegade 17
7171 Uldum
TLF: 7991 8222

Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid og sted: mandag d. 26.08.2019
kl. 17:30 - 19:00 i Personalerummet
Deltagere: Sofie, Maiken, Jacob, Torben, Nina, Marianne, Randi, Charlotte
Afbud: Berit, Lisbeth
Mødeleder: Jacob
Referent: Nina
1 Velkomst/rammesætning af mødet
Lille møde, lave plan for året.
2. Meddelelser fra skole og SFO
- Det nye skoleår: Mere struktur på skb arbejde – årshjul (se nedenfor)
- Personale: Ny lærer ansat. En lærer sygemeldt på ubestemt tid. En lærer på ½ tid i 4 uger,
herefter forhåbentlig fuld tid (pr. 1/10)
SFO: Samtaler til ny pædagog torsdag 29/8-19, mange gode emner. Udvekslingsstudent fra Nepal
starter om 14 dage, skal være her ½ år.
3. Skolebrochure
Rigtig fint oplæg, der bør læses korrektur, revideret dato? Hvor længe gælder den? Majken finder
årshjul for aktiviteter, fokus på vores profil – ”sælge” Uldum Skole. Alle læser materialet igennem
til næste møde.
4. Årshjul Overblik over årets gang.
Majken finder bestyrelses-årshjul som blev udarbejdet sammen med Rasmus.
5. Skolegårdssagen
Natteravne mv.
Generel opfølgning
Der har været en del uro i skolegården henover sommerferien, der er opsat overvågning,
opstartet Natteravne, vi opfordrer til at give info til SSP eller anmelde til politiet (i stedet for ”sure
opstød” på Facebook).
6. Drøftelse og prioritering af skolebestyrelsens opgaver det kommende skoleår.


Principper – Sofie og Jacob laver et oplæg til næste møde
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Opdatering af tekst på hjemmesiden
Brochure (profil)
Forældremøde med valg til foråret (21/4-20 kl.19) – mad? børnepasning? foredrag?
efterfølgende klasseforældremøde?
Økonomi overblik hvert kvartal
Trivselsundersøgelser/Nationale testresultater (+ evt. andre)
Hvad skal vi bruge forældrerødderne til?

7. Mødedatoer 19/20
Vi er nødt til at ændre lidt i de aftalte datoer:
2019
 1/10 – ændret til 26/9
 6/11 – ændret til 11/11
 12/12 – ikke ændret
2020






13/1 – ændret til 15/1
25/2 (sammen med Lindved) – ikke ændret
25/3 – ikke ændret
Ny dato: 21/4 – minimøde inden valgmøde
28/5 – ændret til 3/6

8. Evt.
Fest på fredag d. 30. august.
Personale og skolebestyrelse mødes kl. 17. v. Højskolens Musikhus til hygge og spisning og en lille
sang.
Øvrige spændende datoer:
Dialogmøde 7/10-19 og 2/3-20
Forårskoncert 27/5-20.

