Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde Barrit skole og Barrit
børnehus.
Dato: 9/4-19
Tid: 18-20
Deltagere: Michael, Anne-Marie, Heidi, Ida, Karen Margrethe, Jannie, Nicolai, Helle, Bo
Afbud: Jeppe

Dagsorden

Ansvarlig

Referat

1:Velkommen - Godkendelse af dagsorden BL
og prioritering af punkter
Orientering. I styrelsesvedtægterne er der
formuleret følgende for steder med fælles
bestyrelse: ”bestyrelsen består af to
personaler fra skolen og 1 fra børnehuset
….”. Vi skal beslutte om vi holder fast i det
vi aftalte her på stedet, at der var to fra
hvert sted de første to år, herefter 1 fra
hvert sted fremadrettet? v/HE

HE

Der fortsættes med én fra hvert sted

BL

Undersøge ansvaret for at få dem med.
Devices må ikke inddrages til kontoret

Drøftelse vedr. lejrskoler

Michael

6. kl. Lejrskole drøftet
Brande indhold
Undersøge betaling

Forslag til princip for skole hjem
samarbejde

Ida/Heidi

Næste skoleårs planlægning
-Justeringer i forhold til folkeskoleloven
-kortere skoledage

Bo

Personale situationen på skolen til næste år
Herunder update på afdelingslederposten
og nedsættelse af ansættelsesudvalg

Bo

Godkendt med tilretning
Eventuelt princip for spil på PC skal
udarbejdes
Gældende fra 19/20
28 ¼ time (30) fordeles
Skolen vil gøre brug af §16, hvilket betyder at
mellemtrinnet får 2 færre lektioner i
skoleåret 2019 2020
Fri tidligere pga busafgange
Mere åbent i SFO
Emnet er på som dagsordenpunkt på næste
møde i maj 2019
Der skal ansættes følgende
Afdelingsleder Svalereden
Lærere og pædagoger med viden inden for
special pædagogik

Effekten af princippet vedr. Mobil devises

Årshjul for bestyrelsen
Se bilag 1
Input modtages gerne

Michael

P-Pladsen
Skal der nedsættes en arbejdsgruppe?

Arne, Bo, Helle – måske Michael – Kommune
BKI Lokalrådet ?

LAN-Party
Drøftelse vedr. tidligere beslutning

Kan eventuelt tages op i Fredags-Klub

Tilbagemelding vedr. Michael været til
dialog møde med det politiske udvalg
Pkt. til næste gang

10: Evt

Michael

Info fra Michael
Abonnement Skole og Forældre
Budget

