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.

A:

Fællesmøde skolebestyrelse og SFO-forældreråd

A1: 17:30

Orientering om arbejdet med at udarbejde Mål og Rammer for SFO.

.

- SFO leder/KJ orienterer om baggrunden for arbejdet og det planlagte forløb. NP orienterer

om skolebestyrelsens formelle opgave.

A2: 17:45

Orientering om Kvalitetsrapport 2017 og kvalitetssamtale
- Bilag: Kvalitetsrapport 2017

A3: 17:55

Orientering om forventet regnskab 2017

A4: 18:00

Eventuelt

B: 18:30 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: 18:35

Meddelelser (10) (O)
Status på toiletfornyelsesprojekt
• Andet?

B4: 18:45

Nyt fra elevrådet (10) (O, D)

B5: 18:55

Drøftelse af principper for lejrskoler og skolerejser (O, D, B) (40)
-

Bilag: Principper for lejrskoler og skolerejser(Er udsendt til møde oktober 2017!)

I forlængelse af seneste bestyrelsesmøde har vi haft kontakt med klasseforælderådene for de
nuværende 7. klasser og fået en entydig tilbagemelding om, at man ønsker den eksisterende
ordning fortsat. Det er også et personaleønske at kunne fortsætte den hidtidige praksis. Måske
vil disse tilbagemeldinger betyde, at skolebestyrelsen ønsker at indhente flere oplysninger eller
få flere tilbagemeldinger for at kunne træffe en beslutning?
Hvis skolebestyrelsen ønsker at beslutte sig på det foreliggende grundlag, vil det efter ledelsens
opfattelse være muligt både at imødekomme bestyrelsens udtrykte ønske om at sikre mindre

egenfinansiering af skolerejser og opretholde muligheden for kvalificerede udlandsskolerejser
gennem nedenstående retningslinjer:
- Klassernes egenfinansiering må maksimalt beløbe sig til kr. 3000(januar 2018 kr.) pr. elev
- Skolerejseplanerne skal drøftes på første forældremøde i 6. klasse, og der skal eksplicit tages
stilling til rejsefinansiering.
- Skolen beslutter faste rejsedestinationer, hvorved forberedelse m.m. effektiviseres. D.d. forestiller vi os friluftsskolerejse til Norge, storbyskolerejser til Berlin og London som de faste destinationer.
- Skolebestyrelsen orienteres hvert kalenderår i sidste kvartal om budgetter m.m. for lejrskoler
og skolerejser for det efterfølgende skoleår. Fx ville der i 4. kvartal 2017 skulle være orienteret
om budgettet for skoleåret 2018-19

B6: 19:35

Orientering om Kvalitetsrapport 2017 og kvalitetssamtale (O, D) (15)
- Bilag: Kvalitetsrapport 2017

B7: 19.50

Punkter til kommende møder
Kommende skolebestyrelsesmøder: 20/2, 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?
- Udvikling af skolens indendørs fysiske rammer

B8: 19.55

Eventuelt (5) (O)

Sølystskolen, den 4. januar 2018

Anders Kragh Moestrup
Formand for skolebestyrelsen

Niels Petersen
Skoleinspektør

