DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Grønhøjskolen

Mødested:
Mødedato:

Grønhøjskolen
25-08-2021

Husk: Forældreråd indbydes til skolebestyrelsesmøde én gang årligt i efteråret.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
a. Frihedsgrader
b. Økonomi
c. Skoleårets opstart
d. corona pt.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elevråd
Svømning – til debat og overvejelse
Planlægning af årets møder.
SFO opdateret pædagogiske mål. Alle personaler på kursus i 21-22. Abejde med video.
Konvertering af timer 4. kl
Punkter til dagsorden fælles i Havndal: fælles faglige test, Bornholm/samvær mellem
klasserne, andet samarbejde???»
9. «skriv her»
10. Eventuelt
11.

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE
Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum.
Mødested: Grønhøjskolen
Mødedato: 25-08-2021
Deltagere:
.
Afbud:
Mette Gudum

Næste mødedato:

29-09-2021 havndal skole

1. OK. Godkendt
2. a. Skoledagen forkortes i 4. kl. om tirsdagen. Bestyrelsen bakker op om beslutningen. (Se
punkt 7)
b. Økonomien ser ok ud på skolen generelt. Vi holder budgettet pænt omkring 0,- for året.
c. Skoleårets start er gået stille og roligt. Vi føler os godt forberedt på skolen og er
kommet godt i gang. Der pågår en renovering af al loft og lys på skolen, hvilket kræver
noget fleksibilitet fra lærere og pædagoger.

d. Vi følger som altid nyeste retningslinjer fra myndigheder. Testmuligheden på skolen
kører til og med udgangen af september.
3. Valg til elevråd. Næstformand og formand er genvalgt. Der er lavet rengøringsplan for
mikrobølgeovn så ovnen kan komme i brug i udskoling.
4. Resurseforbrug ifm. svømning i 5.kl er blevet vendt med bestyrelsen. Vi bruger ret
mange ekstra resurser på dette (3,64 lektioner om ugen) ekstra i forhold til hvad vi bruger
på normale lektioner. Ønsket er at debattere om disse lektioner kan bruges bedre.
Bestyrelsen giver udtryk for, at de er glade for de ekstra svømmetimer og kan se mange
gode ved dette.
5. De er planlagt og er sat i AULA-kalender.
6. Rune informerer om arbejdet der pågår i SFO-regi. Uddannelse af medarbejdere,
arbejde med nyhedsfilm, arbejde med værdier og pædagogiske mål i institutionen.
7. Det er muligt, at konvertere en UUV-time i 4.kl til kortere skoledage, hvis der benyttes
dobbeltlærerfunktion i en anden lektion. Dette er muliggjort af skolen og godkendt af
bestyrelsen.
8. Debatteret hvad vi skal samarbejde om. Fra Grønhøjskolen er det væsentligt, at vi taler
ind i samarbejdet på ligeværdig fod så vi ikke kommer til, at fremstå som storebror.
Et ønske fra Grønhøjskolen er, at vi på det faglige resursecenter kunne have ens
testmetoder og et tættere samarbejde.
Herudover skal det debatteres med Havndal på kommende bestyrelsesmøde hvilke fælles
ting vi skal holde fast i og hvad vi evt. skal ændre eller helt sløjfe. Herunder klasseturer,
Bornholm, fælles dage for elever og fælles forberedelse i forberedelsesugen.

