Dagsorden til skolebestyrelsesmøde mandag
d. 6. januar 2014

kl. 17.30-20.30 (BEMÆRK MØDETIDSPUNKT)

Lokale: Personalerummet på Thorsensvej

Fraværende: Allan Bjeld, Jan Björk, elevrep.

Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

KLK

Beskrivelse

Referat

15

2. Siden sidst
* Formand

Tid

Marianne

Skole
Morten Mygind besøger
Fjordskolen torsdag d. 9. januar Kl.
17 til en times drøftelse om den
nye skolereform.
Flere nye elever på vej til
Fjordskolen (8. og 9. klassetrin er
nu lukket for elever fra andre
skoledistrikter)
Der er tilmeldt 61 nye forårsbørn
pr. 1. april 2014, hvilket betyder 3
0. klasser på Fjordskolen i
kommende skoleår.

* Ledelse

SFO
Meget få børn har brugt
Fjordskolens SFO ordning i julen.
PR udsat til foråret, da man
afventer en politisk beslutning
vedr. lærernes arbejdstid

KLK, JAX & CHR

* PR/MED/SI
*Elevråd
* Andre
3. Oplæg om
inklusion

KLK

4. Drøftelse om
inklusion

Alle

Se bilag (udkast til
inklusionspolitik)

40

Ledelse

Drøftelse (Byggeforslag
fra byggekonsortier
fremvises)

40

5. Byggeri

40

KLK holdt et indlæg om
perspektiver og dilemmaer
forbundet med inklusionstanken.
Drøftelsen omhandlede primært
indholdet af oplægget. (punkt 3).
Udkast til inklusionspolitik sættes
på dagsordenen på næste møde,
som forlænges med 1 time.
Fremvisning af byggeforslag og
efterfølgende drøftelse.

6. Trafik

Linda

7. Skolepolitik

Alle (se bilag)

Drøftelse

5

Intet nyt

20

Udsat til februarmødet
Februar: Kvalitetsrapport, budget
2013, Skolepolitik, inklusionspolitik
Marts: Princip for undervisningens
organisering, skolebestyrelsesvalg
2014
Drøftelse af brug af vikarer i
undervisningen. Ledelsen vil gerne
kontaktes vedrørende spørgsmål
eller problemstillinger i relation
hertil.

8. Kommende
punkter

Jan Axelsen, Bjarne, Linda og
Marianne deltager i
Tårnborgkonferencen d. 24. – 25.
januar med hovedoverskriften:
”Fremtidsvisioner i samfund og
skole - det flerstemmige
fællesskab”.
Marianne melder afbud til mødet i
februar.

9. Eventuelt
10. Personsager

Elevrepræsentanter
deltager ikke

10

Næste møde er mandag den 3.
februar kl. 17.30 – 20.30 på
Fjordvej.

5

Ingen sager drøftet

