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1/9 2019

Referat fra skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 3/9 kl. 17.00 – 19.30.
Afbud: Ingen

Dagsorden Indhold
1. Godkendelse
af referat.
2. Meddelelser.

O/D/B
B

Formand

O

Skoleleder
 Nyt skoleår
 ”Kend dit land” for 4. årgang.
 Forældrebackup 8. årgang
 Proces i SFO, kort orientering.
 PALS, fælles kommunal tema

Afdelingsleder
- Skolerejse, 8.årgang, 9.årgang, præst.
Personale
- Intet nyt
SFH
- Forældremøderne er næsten overstået. Det
nye år er kommet godt i gang.
- De tiltag vi har iværksat for at imødegå vores
rotteproblem, ser ud til at have effekt.
Elevråd
- Der har været nyvalg i elevrådet. Ny formand
er Kalle.
- Elevrådet fremlagde en plan for aktiviteter i
løbet af året, samt forslag til forbedringer.
Øvrige medlemmer
- Det er et ønske om mere fyldige referater.
- Mette stiller sin hjælp til rådighed ift. at skabe
en forbindelse mellem idrætslærere og lokale
sportsforeninger.
- Spørgsmål til gulvet i gymnastiksalen.
Gymnastiksalen er klar til brug igen efter en
vandskade.
- Muligheden for et fodgængerfelt ved Egetoften
og Egelund drøftet.
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3. Budget

Budgetopfølgning 1/9
- I forbindelse med opgørelsen af elevtallet pr.
1/8 har vi fået reduceret vores budget. Det har
umiddelbart ingen betydning ift. til justeringer.

O

4. Høring budget
2020

Skolerne har endnu ikke modtaget høringsmateriale.
Jeg udsender, når det kommer. Der er varslet
høringsperiode mellem den 2/9 og 9/9
- De fremsendte dokumenter blev debatteret.
- Bestyrelsen er enige om det er bedre at fjerne
serviceydelser, så man kan fortsat kan
opretholde kerneydelsen.

D/B

5. Trafik

Trafikudvalget mødtes med Holstebro Kommune og
politiet den 21/8 kl. 7.30. Vi så sammen på
morgentrafikken og drøftede forskellige muligheder.
Udvalget fremlægger på mødet, hvad der er drøftet.
Vi er i gang med at etablere en skolepatrulje og
sender medlemmerne på kursus den 6/9 sammen
med en trafiklærer.
- Det blev kigget på:
o Parkering langs børnehaven
o Busholdepladsen ved skolen – forslag
om parkeringsforbud i skoletiden
o Fodgængerfelter ved skolen –
skolepatrulje. I første omgang et
morgenhold.

D/B

6. Nyt fra
Forældremøderne
7. Åben skole

Orientering fra forældremøderne
- Der mangler datoer på forældredage i
kalenderen. De kommer i hurtigt.
Søndag den 8/9 er der Åben by og i den forbindelse
Åben skole.
Hvordan gør vi det bedst?
- Kort drøftelse. Skole er åben.
Drøftelse af årsplan. 19/20
Vedlagt råskitse fra sidste skoleår
-UDSAT-

O

8. Årsplan

9. Evt

Mvh
Søren Enevoldsen/Solveig Mogensen
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