Sindal Skolecenter
Skolebestyrelsesmøde - REFERAT
Dato: Mandag d. 20. august 2018 kl. 19.00-21.00
Deltagere udover bestyrelsen: ingen
Mødeleder: Anette
Afbud fra: Stina
Emne

Sted: Sindal – mødelokale 28 – tæt på kontorerne

Ansvar-

Hvad skal vi udrette?

Forberedelse til

Proces

lig

Er punktet til orientering/drøftelse/be-

punktet

Hvordan skal punktet

Evt. beslutning

behandles?

Hvem gør hvad hvornår?

slutning?

Tid

Referat

Der serveres lidt kaffe og kage
1.

Kort rundvisning på

Lars

Kort rundvisning på Sindal Skole v/Lars

Sindal Skole
2

Forretningsorden

Anette

Godkende/justere forretningsorden

Se bilag

15

Anders og Lars viste rundt på skolen.

min

Derudover kort præsentationsrunde.

15

Lars tilretter forretningsorden på baggrund af input fra

min

bestyrelsen. Den reviderede version udsendes
sammen med referatet og godkendes endeligt på
næste bestyrelsesmøde.
Elevrådsrepræsentanter fra det store elevråd inviteres
med fremadrettet. Lars koordinerer med Anders fra
Sindal.

3.

Overordnet
gennemgang af
skolecentrets
organisering og

Lars

45

Lars gennemgik de overordnede ramme for

min

skolecentrets og bestyrelsens arbejde.
PP-oplæg vedlægges referatet.

Sindal Skolecenter
overordnede
indsatser
4.

Ny skolepolitik –

Lars

Høring om ny skolepolitik

seneste

Se bilag

Lars orienterer kort

15

Bestyrelsen godkender forslaget til ny skolepolitik.

om, hvordan målene

min

Lars sender forslag til kort høringssvar rundt til alle.

er blevet til.
Aftale hvordan vi
laver høringssvar.
5.

Præsentation af

Lars

Bestyrelsen opfordres til at

Bestyrelsen drøfter,

10

Lars opfordrede til, at repræsentanter fra bestyrelsen

bestyrelsen på

præsentere sig kort på kommende

hvordan dette løses

min

præsenterer sig kort på kommende forældremøder

forældremøder

forældremøder (5 minutter ca.) for at

(ca. 5 min). Lars sender oversigt over deltager ud til

få skabt kendskab til hvem bestyrelsen

bestyrelsen. Man kan bytte internt. Det er naturligvis

er.

også ok, hvis det ikke re muligt at dække alle
forældremøderne.
Lars laver forslag til ”talepapir” (stikord), som kan være
relevant at sige til forældrene. Dette udsendes pr.
mail.

6.

Valg af eksterne
repræsentanter til
skolebestyrelsen

Anette

Orientering

10

Anette orienterede om proceduren vedr. udpegning af

min

evt. eksternt medlem af bestyrelsen.
Charlotte og Lars koordinerer det praktiske omkring
fastlæggelse af tidspunkt, hvor interesserede kan
møde op.
Lars sørger for annoncering i lokale aviser samt på alle
3 skolers facebook-profiler.
Bestyrelsen opfordres til at kontakte evt.
interesserede. På næste bestyrelsesmøde i oktober

Sindal Skolecenter
forventes det, at der kan udpeges mellem 0 og 2
eksterne repræsentanter.
7.

Evt.

10

Orientering om, at Lars er i dialog med de øvrige

min

skoledistriktsledere om, hvorvidt der skal arrangeres et
fælles arrangement for alle nye skolebestyrelser i
Hjørring Kommune i forhold til at klæde bestyrelserne
på til arbejdet. Lars vender tilbage, når dette er drøftet
i skoledistriktsledergruppen.

