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Bestyrelsesmøde den 9. december 2010

Tilstede: Mariann, Gro, Sven, Marie, Ismael, Christine, Henrik, Lars, Steen, Rikke, Peter,
Tom og Carsten

 

Orientering:

Elevrådet:

2 elever fra elevrådet har deltaget i landsdækkende aktivitet vedr. "Danske skoleelever"

Eleverne arbejder på forslag til kantinedrift på skolen.

Elevrådet vil gerne være med til ar arrangere skolefesten

 

Formanden:

Skolebestyrelsen opfordres til at være med til at medvirke med tilrettelæggelsen af
DCUM´s nationale trivselsdag (1. fredag i marts).

Opfordring til deltagelse i trafiksikkerhedsarbejdet og udarbejdelsen af en egentlig
trafikpolitik.

Lars opfordrer til at øvrige forældre fra bestyrelsen deltager mødet med Leon fra SFO-
forældrerådet.

 

Ledelsen:

Peter foreslår, at vi fremefter nummerer punkterne fortløbende

Vi har netop modtaget sparekataloget. Vi har ikke nået at læse det, men det er kopieret
og uddeles til læsning.

Ledelsen skal til møde på torsdag vedr. skolens økonomi. Vi skal foruden den
kommunale besparelse også afdrage og tilbagebetale for et opsparet underskud.

7.e er netop blevet nummer 2 i aviskonkurrence og udtaget til at gå videre i
landskonkurrencen. Meget flot.

Peter har skrevet et postkort herom på Intra

 

 

Ny skole.

 

Peter gennemgik den påtænkte model.
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Den er ikke færdigudviklet, men det er vigtigt at få diskuteret indholdet af den.

Modellen rummer rigtig mange fordele og også en del ulemper, så var en livlig
meningsudveksling.

Vi arbejder videre med tankerne og de input bestyrelsen havde i aften til dette,
første, udkast.

En tanke om det kunne være en ide, at nedsatte et udvalg bestående af et par
bestyrelsesrepræsentanter, et par lærere, ledelsen samt evt. pædagoger blev
luftet, men ikke besluttet.

 

 

Fransk i fremtiden

 

Punktet blev ikke drøftet, men tages op igen.

 

 

Samarbejde mellem SFO forældrerådet og skolebestyrelsen

 

Lars, Leon og Gro mødes og aftaler det vider mødeforløb.

 

Ref. Carsten
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