Skolebestyrelsesmøde Grønhøjskolen

15. august 2019

Onsdag d. 21. august 2019, kl. 17.30 –
20.00..
Hvis I melder afbud sender I mail til Peter.

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Meddelelser
3.1. Personalesituationen,
3.2. Trafik og skiltning
3.3. Lokalesituationen
3.4. Invitation til møde med direktør,
udvalgsformand og chef
3.5. Undervisningsmiljøundersøgelse udleveres.
Til debat næste møde
3.6. Ændring af datoforslag for
skolebestyrelsesmøder til næste år: 21/8,
2/10, 29/10 (HAVN), 11/12, 29/1, 18/3
(GRØN), 29/4, 10/6
4. Elevrådet
4.1. Det
5.

Madordning til næste år
Der er kommet en løsning som bliver fremlagt

6. Tørring skole og SFO.
Handleplan til byrådet.
De økonomiske ressourcer i den nuværende
udmelding kan ikke række til at
rideundervisningen er en mulighed. Der er sat
spørgsmålstegn ved understøttende undervisning
og udlicitering af SFO. Dette undersøges af
forvaltningen.
7. Opfølgning på kommunikationsafdelingens
møde
8. Miljøvenlig skole. Debat
9. EVT

Referat:
Ad 1. Godkendt
Ad 2. Godkendt
Ad 3.1..Velkommen til Rune (ny indskolingsleder) i
skolebestyrelsen. Der var ansættelse af en ny lærer
til vores nye P-hold, hvor vi fik ansat en person som
sprang fra før ferien. Der for fik vi travlt med at opslå
og ansætte en ny person. MFF sagde op og denne
stilling har vi også fået besat. Vi har ansat Suzette
Bengtsen i P-klassen og Jakob Poulsen i MFF’s
stilling.
Ad 3.2. Dette er et punkt der skal sættes på
dagsordenen igen.
Ad 3.3. Vi har arbejdet lidt med dette, men vi er
ikke kommet igennem på kommunen.
Ad 3.4 Det er Stine der er inviteret og tager til
mødet.
Ad 3.5 Vi skal finde tre fokuspunkter, som vi skal
lave en handleplan for. Dette skal ske i samarbejde
med elevrådet og vi kan tage det op på næste møde.
Vi forbereder os til næste møde hver især. Næste
møde.
Ad 3.6 Se datoer under punktet
Ad 4 Karen uddeler referat fra det første
elevrådsmøde i udskolingen.
Ad 5 Vi har sendt et opslag ud.
Ad 6 Peter giver en kort information omkring
situationen i Tørring. Forsættelse af ridningen i vores
specialafdeling vil give en ekstra omkostning på
1.300.000, som vi har søgt forvaltningen om. Vi har
også ansøgt om at forlænge modellen til
skoleårsskiftet.Vi venter på en afklaring fra
kommunen

Næste møde: 2. oktober
Afbud fra Louise

Ad 7 Hvad fik vi ud af mødet og hvad vil vi tage
med i det videre arbejde. Vi mener at de lovede at
vende tilbage med noget vi kan bruge i praksis.
Vi skal rykke for referatet, for at kunne opfriske
hukommelsen.
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Undersøge skærm ved købmanden.

Ad 8 Enighed om at det er noget vi gerne vil
arbejde videre med. Det skal så i elevrådene og ud til
al personale.

Ad 9. Evt. Vi tænker på at skifte sandet på
parkourbanen ud med gummibelægning.
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