Skolebestyrelsesmøde på Bjerregrav Skole
Dato:
Sted:
Tilstede:

Torsdag d. 28. november 17.00-18.30
Personalerum
Maja-Ann Dalbæk Andersen, Ann Arentsen, Anja Laage, Carsten Kjærulff Christensen, Anne-Luise Skov Jensen, Anna Knakkergaard, Tinna Skaarup, Britta Christiansen, Marianne Larsen, Maibritt Mark Hansen og Ulla Krogh

Afbud:
Dagsorden:
Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden

Kommentarer
Ja
Ja

563

Nyt fra SFO november 2019
SFO nyhedsbrev december 2019

Nyt fra SFO v. MA/MH (10 min.)
(bilag SFO kalender for december)

Så er vi nået frem til den hyggeligste måned på hele
året- i hvert fald ifølge børn og barnlige sjæle.
Og i SFO vil vi også bruge måneden på julehygge,
småkagebagning, Lucia fejring og også arbejde videre
i vores julegave værksted.
Torsdag d. 5.12 holder vi aften åbent for vores 2. og
3.klasse og laver noget julehygge sammen med dem.
Nærmere info følger om det.
Tirsdag d. 10.12 er Lucia pigerne inviteret til byens
ældrecenter og går fra SFO kl. 14.15 den dag.
Den 12/12 inviterer vi Jer til at komme og se Lucia i
SFO tiden og håber I har tid og mulighed for at komme
til den denne hyggelige stund som starter kl. 14.30.
Bagefter er vi vært for en kop kaffe eller the og en
julesmåkage også.
Husk venligst vi holder lukket mellem jul og nytår og
åbner igen torsdag d. 2/1 -20 for de børn der er
tilmeldt pasning denne dag. Vi opfordrer jer til at få
tjekket op på børnenes garderober og skiftetøj inden i
går på en velfortjent juleferie.
Fredag d. 3/1 starter hverdagen igen og vi er klar til at
tage hul på et nyt og spændende år sammen med
børnene og Jer.
Tak for et altid godt samarbejde og stor opbakning i
årets løb. Det værdsætter vi højt.
Vi ønsker Jer alle en rigtig glædelig og hyggelig jul og
et lykkebringende nytår og så glæder os til nye gode
oplevelser sammen med jeres børn i år 2020.
Glædelig jul fra Bjerregrav SFO.
Orientering
564

Nyt fra skolen v. MH (15 min.)

Flere klasser har været til forestilling i Randers Egnsteater.
Ny viceskoleleder præsenterer sig.
Orientering om projekt via områdefornyelse
Bilag præsenteres til mødet
UØ fremlægger aftaler fra indskolingsmødet.
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Der kommer positiv respons fra bestyrelsen vedr, nye
regler for mobilfri indskoling.
Ut. høre til mulighederne for at låne mobil i SFO til
legeaftaler.

Orientering
565

Gennemgang og eval. af årshjul v. MH (10
min.)
(bilag)

Personale
Der er blevet fortaget nogle mindre skemaændringer
pr. 1.12., da en medarbejder er gået ned i arbejdstid.
Årshjulet laves færdig.
MH eftersender udkast.

Debat
566

Synlighed i bestyrelsen v. alle (15 min.)

Debat
567

Evt. (10 min.)

568

Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet (30
min.)Næste mødedato

Der nedsættes arbejdsgruppe.
Det fastslås at arbejdsgruppens formål er at gå mere i
dybden med processer og sikre transparens/synlighed
overfor de andre forældre.
Herunder:
- Tydelighed og forventningsafstemning
- Forventninger fra skolen til forældrene
Sagen fra SFO’en blev diskuteret og der blev foreslået
at der fremadrettet deltager et medlem fra skolebestyrelsen til runderingen med ejendomsserviceleder og
AMR.
Der skal findes et nyt medlem til skolerådet.
Udsættes
12.12. – 23.1. – 19.3. – 30.4. – 28.5.

Mvh. Maibritt Mark Hansen
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