Sølystskolen
Egå Havvej 5
8250 Egå

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 17.30 – senest 20.00
(Angivelsen i parentes er vejledende tidsestimat i minutter til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=debat, B=beslutning)

- NB! Der vil blive serveret et let måltid mellem fællesmødet og de separate møder.

A:

Fællesmøde skolebestyrelse og SFO-forældreråd

A1: 17:30

Velkommen til nyt SFO-forældreråd og præsentation

.

A2: 17:40

A3: 17:55

Samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og SFO forældreråd.
•

Bilag:
o
o

Børn og Unges folder om mål og rammer for SFO
Den hidtidige samarbejdsaftale mellem Sølystskolens skolebestyrelse og SFO forældreråd

Eventuelt

B: 18:00 Skolebestyrelsesmøde
B1:

Godkendelse af dagsorden (4) (B)
➢

Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.

B2:

Godkendelse af referat af møde den 23. august 2017 (1) (B)

B3: 18:30

Meddelelser (15) (O)
(Inklusiv tid til spisning!)
•
•
•
•
•

Indtryk fra fællesdelen af forældremøderne aug-sep 2017
Orientering om Aarhus Byråds budgetforlig 2018
Status på toiletfornyelsesprojekt
Status på indretning af lokaler for ”100.000 kr. pr. skole-puljen”.
Andet?

B4: 18:45

Nyt fra elevrådet (10) (O, D)

B5: 18:55

Drøftelse af principper for lejrskoler og skolerejser (O, D) (30)
-

Bilag: Principper for lejrskoler og skolerejser
Status for planlagte skolerejser 2017-18
Drøftelse af ønskede ændringer

B6: 19:25

BYOD og skolens daglige undervisning (O, D) (25)
- Folketing og byråd har besluttet, at skolerne skal arbejde for at eleverne medbringer egne
computere. Skolebestyrelsen har besluttet, at det på Sølystskolen gælder elever fra 4. – 9.
klasse. På skolebestyrelsens sidste møde blev der udtrykt ønske om at få mere viden om,
hvad det betyder for Sølystskolens elever.

B7: 19.50

Punkter til kommende møder
Kommende skolebestyrelsesmøder: 14/11, 10/1, 20/2, 5/4, 23/5

- Revidering af trivselspolitikken, Brug af sociale medier?
- Udvikling af skolens indendørs fysiske rammer
B8: 19.55

Eventuelt (5) (O)

Sølystskolen, den 30. september 2017

Anders Kragh Moestrup
Formand for skolebestyrelsen

Niels Petersen
Skoleinspektør

