DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE
Skole:

Grønhøjskolen

Mødested:
Mødedato:

Grønhøjskolen
18. maj 2022 kl. 17.30 – 19.00

1. Nyt fra ledelsen
a. Økonomi – herunder skolens bidrag til dækning af kommunens
coronaudgifter. (se note 1)
b. Ledelsessituationen i kommunen
c. Personaleændringer
2. Elevrådet – nyt
3. Skolens planlægning:
a. Fagfordeling
b. Nye tiltage
c. Udmøntning af beslutningen om konvertering af UUV og forkortelse
af skoledagen.
d. Aktørforløb
e. Jubilæum
4. «Møde med formanden for Skoleudvalget - bestyrelsesformand og
næstformand - 27/9-2022 kl. 18.00 på Grønhøjskolen. Mødets varighed er
halvanden time»
5. Næste og sidste bestyrelsesmøde d. 15. juni, hvor vi modtager de nye
medlemmer – spiser sammen og planlægger opstart af nyt skoleår og ny
bestyrelse
Note 1:
Den resterende udgift på 5 mio. kr. skal dækkes via skoleområdet. For at give
skolerne mulighed for at indarbejde udgiften i planlægningen af kommende skoleår,
vil udgiften blive fordelt over to skoleår, og blive indarbejdet i tildelingen for
skoleårene 2022/2023 og 2023/2024, hvor elevbeløbet vil blive reduceret med ca.
300 kr. pr. elev.

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDE
Hvis I melder afbud sender I mail til Mette Gudum.
Mødested:
Mødedato:
Deltagere:
Afbud:

«Personalerummet»
Næste mødedato:
«Mette, Morten, Rune, Maria, Henriette, Louise, Victor/Tobias»
«Carina, Karen, Tanja, Charlotte, Stine, Birgitte, Victor, Tobias»

1. «Mette beretter om skolens økonomi og forklarer hvordan pengene fordeles
på de forskellige områder - herunder skolens bidrag til kommunens
Coronaudgifter på 240.000kr. fordelt på to skoleår.
Mette beretter om ledelsessituationen ift. konstitueringen af skolechefen og
afskedigelsen af direktøren for børn og skole.
Mette beretter om personalesituationen. Der skal ansættes en ny lærer til
indskolen samt endnu en lærer. Desuden skal der findes en pædagog. Da der
er overtallige pædagoger i kommunen, vil det være en af disse, der bliver
ansat. En ansat på mellemtrinet har søgt nye udfordringer, men denne
stilling kan dækkes ind på anden vis. Der er i forflyttelsesrunden overflyttet
en lærer, der kan dække de fag i naturfagene, der ønskes dækket næste
skoleår. »
2. «Nyt fra elevrådet»
3. «Skolens planlægning.
Mette forklarer tankerne bag ringe- og bustider samt ideen med
lektietime/stilletime. Kommende skoleår byder på to fordybelsesdage.
Tværfaglige forløb med temaer. Ift. svømning så bliver dette punkt drøftet og
ønskes vendt i det kommende skoleår i den nye bestyrelse. Kommende
skoleår skal skolen sende en aktør i bæredygtighed. Desuden skal der sendes
en aktør ift. særligt dygtige elever af sted. Skolen har sendt samme aktør af
sted til begge forløb. Skolen har valgt at afholde en temauge op til skolens
jubilæum. »
4. « Møde med formanden for Skoleudvalget - bestyrelsesformand og
næstformand - 27/9-2022 kl. 18.00 på Grønhøjskolen.»
5. «Næste skolebestyrelsesmøde 15. juni kl. 17.00. Præsentation af den nye
bestyrelse samt beretning fra den siddende bestyrelse ved Louise.»

