SKOLEBESTYRELSEN
Skolebestyrelsen på Kirke Saaby skole holder møde den 8. juni 2017 kl. 18 i personalerummet.
Vi holder møde kl. 18 – 19 og spiser bagefter sammen og ønsker god sommer.
DAGSORDEN:
BESLUTNING:
176. Godkendelse af dagsorden, herunder punkter til meddelelser og eventuelt.

Godkendt.

177. Godkendelse af referat

Godkendt og offentliggjort.

178. Meddelelser

a) Se under nyt fra kontoret.
b) Formanden har deltaget i alle tre infomøder om
overgange i skolen og gav feedback på møderne.
Det var gode og relevante møder.
c) En pædagog er næste skoleår udlånt til børnehaveklasseleder i skolen.

a)
b)
c)
d)

Skoleleder
Formand
SFO og forældreråd
Andre

Meddelelser udsendes på mail inden mødet.
179. Orientering fra elevråd

Udgår. Ingen elever til stede.

180. Økonomi 2017
Opfølgning på vores budget og regnskab for
2017.

Skolen holder budgettet i 2017 og forventer at
kunne overholde handleplanen for nedbringelse
af underskud.

Bilag udsendes torsdag formiddag efter økonomimødet.
v. Sanne
181. Vores sted – vores skole

Forældrekulturen udspringer af de forventninger,
som vi som skole stiller til forældrene.
 Skolebestyrelsen skal arbejde videre
En mulighed for forældreinvolvering kunne være
med visionen om Vores sted. Hvad vil vi den gode historie fra forælder til forælder om,
være kendte for?
hvordan man laver det gode forældresamarbejde
og får afbalanceret arrangementsniveauet.
 Hvilken forældrekultur har vi og hvordan
kan vi som skolebestyrelse arbejde med Hvert bestyrelsesmedlem laver to forventningsforældrekulturen på vores skole?
sætninger inden næste møde, som sendes til Alice og cc til bestyrelsen.

v. Søren
fra referatet:
Inden næste møde sender de to udvalgsformænd Jesper og Søren et oplæg til skolebestyrelsen, som der arbejdes videre med.

182. Mødedage i skoleåret 17-18
Drøftelse af bestyrelsens arbejde i kommende
skoleår herunder antal møder og mødetider.

Vi fortsætter med rullende dage og tidspunkter
samt et par lange arbejdsmøder.
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v. Sanne
183. Eventuelt

Til stede: Søren, Jesper, Martin, Inge, Charlotte, Claus, Kasper
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