Mødetype: Skolebestyrelsesmøde
Tid og sted: onsdag den 15.01.2020
kl. 17:30-19:00 i Personalerummet
Deltagere: Nina Larsen, Lisbeth Christensen, Randi Christensen, Berit Therkelsen, Torben
Christensen, Jakob Tybjerg, Majken Jensen, Charlotte Olufsen, Sofie Stoltze.
Afbud: Marianne Nyborg
Mødeleder: Jacob Tybjerg
Referent: Nina Larsen

Pkt: Emne:
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https://www.skoleforaeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldrenes-deltagelse-iskolens-liv-og-barnets-skolegang
6.

Evt.

Referat
Nyt fra Skole, SFO, andre:


Ansat Lone som pædagog (13 timer), først som vikar, pr. 1/4-20 som central pædagog for
brobygning.
 Torben møde med elevrådet 14/1-20: Penge fra skolefesten skal fordeles af elevrådet.
Rundt i klasserne og samle ønsker.
 Højskolen er med i Syng, spis og snak: Vil gerne involvere nogle børn i arrangementerne.

Skolefest:
 Samme koncept som sidste år. Udvalget laver detaljeret plan.
 Opgaver for SKB: Kaffe kl. 17.15 = Marianne, Kage kl. 17.30 = Berit , Pizza kl. 16.45 =
Torben, sidde v. indgang 16.45-18.15: Charlotte og Lisbeth herefter Nina og Majken til
19.15
 Torben bestiller sodavand – skal leveres senest kl. 14.
 Ikke noget lotteri.
Økonomi:
 Vi går ud af 2019 med et underskud som heldigvis ikke er så stort som frygtet.
 Budgettet for 2020 er ikke færdigt endnu.
Fællesmøde med SKB- Lindved:
 Mødet afholdes i Uldum d. 25/2-20.
 Vi holder selv møde kl. 17.30-18.30, fælles spisning kl. 18.30-19, fælles møde kl. 19-20.
 Forslag til dagsorden:
o Samarbejdsaftalen om brobygning gennemgås – hvem er ansvarlig for hvad.
o Hvordan sikrer vi at alle Uldum-forældre kender Lindved skole inden de skal
beslutte skolevalg (indskrivningsmøde?).
o Hvad gør Lindved ved de unge mennesker for at undgå weekend/ferie-ballade.
o Fast dagsorden for opstartsmøde i starten af skoleåret for lærere for alle
mellemtrinsklasser.
Princip vedr. samarbejdet ml. skole og hjem
 Punktet er udsat til næste møde.
Evt.
 Fælles forældremøde og valgaften:
o Hvordan får vi forældre til at dukke op?
o Dato er 21/4-20.
o Forslag: Fællesspisning i klasserne hvor børnene optræder med noget?
o Pasning af børn på skolen? Evt. kl. 17-19?
o Udvalg = Sofie, Torben, Nina. Møde 21/1 kl. 11.

