Referat skolebestyrelsesmøde
Sag: 18-15045
Dok:-22

Data om mødet:

Mødedeltagere:

Dato: 10. maj 2022
Tidspunkt: 17.00-19.00
Sted: Ølgod Skole, personalestuen
Mødeleder: Maja Møller Stub

Maja Møller Stub
Nina Jakobsen
Poul Pedersen
Martin Bjerre Ehmsen
Knud Erik Hansen-Vestkær
Heidi Linnet Baumann
Karina Skærbæk
Kirsten Wichmann
Lisbeth Lykke Christensen
Esther Højbjerg Nielsen (elevråd)
Mille Sophie Christensen (elevråd)

Afbud: Lisbeth Lykke Christensen, Kim Gjøe
Larsen, Mille Sophie Christensen.
Trine Dalgas deltog i stedet for Kim.

Lene Bech Jeppesen
Kim Gjøe Larsen

Dagsorden:

Referat:

1:

Velkomst

2:

Godkendelse af dagsorden
Punkter til lukket del af mødet?

Godkendt.

3:

Godkendelse af referat

Godkendt.

4:

Orientering:
a) Skolelederens orientering
b) Formandens orientering
c) Orientering fra
medarbejderrepræsentanter
d) Elevrådet
e) Andet

a) -Orientering om status på skolens
økonomi og aktuelle
forbrugsprocenter.
-Skolen har haft besøg af
udvalgsformand Connie Høj, som er
rundt og besøge alle skoler og
daginstitutioner.
-Elevplanerne afskaffes og erstattes
af meddelelsesbogen i løbet af
kommende skoleår. Vejledningen fra
UVM afventes.
- Opførelse af servicebygning er
udskudt pga. stigende

materialepriser. Der bliver opsat
containere til opbevaring af
pedellernes redskaber.
-Førskole: Der er indmeldt 56
førskolebørn, som starter 16/5.
- Frikvarterne er stadig delt i
områder for årgangene på
Fire9eren. Forslag om ændringer,
således at der at lege og være
sammen

b) Intet nyt.
c)
d) Forslag om aktiviteter på tværs. Der
arbejdes aktuelt med en rundboldturnering i
overbygningen
5:

Møde med klasserødderne
- Oplæg fra udvalget
- Klasserådets rolle, folder, møder og
aktiviteter (bilag)

Forslag til oplægsholder: Grethe Lindbjerg:
”Tal med din teenager” eller Sofie Münster:
”Sådan ruster vi børn til livet”.
En der kan fortælle om udeundervisning evt.
fra Natur/Kultur Varde.

6:

Antimobbestrategi
(Se bilag)

Godkendes med en enkelt rettelse.

7:

Revidering af principper:
• Opfyldelse af undervisningspligt ved
musik eller eliteidræt (bilag)
• Lejrskoler og hytteture (bilag)

Godkendt.

8:

Skolebestyrelsesvalg 2022
Status

5 kandidater er opstillet og der udskrives
elektronisk valg.

9:

Trafikken omkring skolen
Herunder revidering af trafikpolitik (bilag)

Orientering fra Heidi og Karinas deltagelse i
møde med Udviklingsrådet om
trafiksikkerhed. Der arbejdes videre.

Godkendt.

Trafikpolitikken justeres og godkendes.

10

Forkortelse af skoledagen – omlægning
af UUV i skoleåret 2022-2023

I skoleåret 2022-23 ønsker vi fortsat at
forkorte skoledagens længde til samme
omfang som i indeværende skoleår.

11:

Åbent hus dage/læringsbesøg

12:

Evt.

13:

Lukket del af mødet:

14:

Næste møde:
14. juni 2022
Mødeplan 2022-2023
Deltagelse i forældremøder

Positive tilkendegivelser.
Vi fortsætter med læringsbesøg næste
skoleår.
Intet

