Sølystskolen
Egå Havvej 5
8250 Egå

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 10. januar 2018 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.

1:

17.30

Godkendelse af dagsorden (4) (B)
➢

Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.

2:

Godkendelse af referat af møde den 10. januar 2018 (1) (B)

3:

Meddelelser (10) (O)
•
•

Orientering om krænkende digital adfærd jf. meddelelse sendt til forældre til skolens
elever i 7.-9. klasserne
Andet?

4:

18:00

Nyt fra elevrådet (10) (O, D)

5:

18:10

Orientering fra arbejdsgruppen ”lejrskoler og skolerejser” (10) (O)
-

6:

18:30

Arbejdsgruppen mødes i forlængelse af skolebestyrelsesmødet og forventer at kunne fremsende forslag til beslutning til skolebestyrelsens møde den 5. april 2018

Drøftelse af udvikling af skolens indendørs rammer (60) (O)
- Skolebestyrelsen har bl.a. ved gennemgang af den seneste forældretilfredsundersøgelse
ønsket at diskutere skolens fysiske rammer.

7:

Beslutning om proces for udarbejdelse af Mål og rammer for SFO (10) (O, D, B)
-

Skolebestyrelsen har traditionelt delegeret udarbejdelse af Mål og Rammer for SFO til
SFO-forældrerådet og det foreslås, at denne praksis fortsætter jf. nedenstående plan
Dato

Forum

Proces

Skolebestyrelse

Oplæg til og godkendelse af procesplan

SFO-Forældreråd

Drøftelse af temaer (ikke beslutning)

22/2
Fremlæggelse af procesplan
29/2

Personalemøde

16/3

Personalemøde

Drøftelse af temaer (ikke beslutning)
Nedsættelse af arbejdsgruppe
Fremlæggelse og kvalificering af arb.grp’s oplæg

SFO-Forældreråd
5/4

(Evt. skolebestyrelse, hvis Kvalificering af personalets oplæg
det ønskes)

23/5

Skolebestyrelse

25/5 – 30/6

Personalemøde

Fremlæggelse og vedtagelse (evt. med forbehold)
af SFO’s oplæg
Finpudsning af beskrivelsen indenfor den af SB
godkendte ramme

7: Senest 19.50

Punkter til kommende møder

Kommende skolebestyrelsesmøder: 5/4, 23/5
- Skolebestyrelsesvalg 2018. Sættes på dagsordenen så snart der fra forvaltningen kommer
retningslinjer m.m.
- Revidering af trivselspolitikken, Brug af sociale medier?

8:

Eventuelt (5) (O)

Sølystskolen, den 15. februar 2018

Anders Kragh Moestrup
Formand for skolebestyrelsen

Niels Petersen
Skoleinspektør

