Odense, den 30. april 2018

Afbud:
Ordstyrer:
Referent:

Tjørk, Hans, Elevråd
Lars
Bente

SB møde – mandag den 07. maj 2018, kl. 19.00

Kaffe og kage bliver lagt ind som det bedst passer med aftenens program (ordstyreren beslutter).

1. kl. 19.00:

Godkendelse af referat fra 05. april 2018
Godkendt

2. kl. 19.05

Elevråd
Intet

3. kl. 19.15

Skal skolen have en side på FB?
Med baggrund i persondataloven blev det besluttet ikke at oprette en FB – profil
Skolen undersøger om det efter 24. maj er tilladt at bringe billeder på Intra.

4. kl. 19.20

SB valg, sidste nyt
Der er tre nye personer, som ønsker at stille op til skolebestyrelsen.
Der er muligvis to personer mere, som ønsker opstilling som suppleant.
Den nye skolebestyrelse konstituerer sig selv på mødet den 13. juni.

5. kl. 19.45

Evaluering af markedsdagen
- Skolen har evalueret i MED udvalget
Der er positive tilbagemeldinger fra forældre og personale. Vi skal undersøge,
hvad eleverne synes gennem elevrådet. Vi skal beslutte, hvad der fremadrettet
skal gøres.
Der er stadig ønske om en form for miniby.
Punktet tages op med personale. Derefter i skolebestyrelsen.

6. kl. 20.10

Årshjul
Tages op igen på 1. møde i det nye skoleår.

7. kl. 20.40

Kort nyt:

- Personalenyt
- Stillingsopslag. Vi har slået en stilling op, da vi ikke fik
overflyttere. Det drejer sig om matematik, n/t, historie og
drengeidræt.
Der skal stemmes om den nye overenskomst i den kommende
tid.

- Hallen, taget. Det forventes først at starte på udskiftning af hal. I
sommerferien eller først i det nye år.
Skolen har sponseret fodboldklubben med 5000 kr. til nye trøjer.
Finn, Tjørk og Niels sidder i trafikgruppe. Der er sendt brev til
Odense kommune om ønske om cykelsti på Dahlsvej. Odense
kommune arbejder med en plan om en to- minus- en vej.
-

8. kl. 20.50:

Evt.
Per fortalte om misbrugsmøde for overbygningsforældre.
Per forespurgte til skolerejser. Punktet tages op på møde i september
Morten og Bente laver mødeplan for næste år
Lars ønsker punkt om brug af mobiltelefon.
Jeanette har været medunderskriver sammen med de øvrige randskoler på
læserbrev om ny skole i midtbyen.
Jeanette efterlyser en taler til dimissionen.

Punkter til kommende møder:
Mødet starter kl. 17.00. Sted meldes ud senere.
Konstituering af SB.
September mødet: skolerejse.
Brug af mobiltelefoner.

Venligst

Jeanette, Lars og Morten

