Skolebestyrelsen i Sindal Skoledistrikt den tirsdag den 14. juni kl. 19-21 i
Bindslev.
Fraværende: Anette, Charlotte og Barkan.
Referat:

Dagsorden

Indhold

Referat

1.

Næste års møderække:
14. september, 11. oktober 10.
november
20. december, 1. februar
7. marts, 26. april
14. juni.

23. maj aflyses og erstattes af
11. okt.

2.

3.

4.

Oplæg for at optimere linjerne
ved Kristian Voersaa

Principper synliggørelse af disse
ved Christian Engen

Valg af eksterne repræsentanter.
Ny næstformand

Linjerne er det som adskiller os
mest i forhold til alle andre
skoler i kommunen. Kan vi gøre
mere for at tillokke elever fra
andre skoler. Kan der laves
linjedage af overbygningens
elever og lærere. Kan vi lave
flere intense dage. Et fast
pensum pr. linje og årgang som
kan ”sælges”. Ledelsens syn på
tingene og hvad tænker lærere.
Kan vi sælge linjerne bedre. Kan
vi lave brobygning til 6
klasserne i distriktet, hvor
lærerne. Kristian tager kontakt
til BA og sikrer medarbejderne
inddrages.
Forslag om at vi sætter
principper op ved siden af
lærerbillederne på de enkelte
skoler evt OR koder på. JB
sætter Nina og Preben i gang.
Ny næstformand er Kristian
Voersaa.
Barkan stopper for Sindal
undervisningsted Camilla Holm
er suppleant for Sindal
undervisningssted.

Hjørring Kommune

5.

Orientering om
Ledelsesstrukturen/mødestruktur i
Sindal skole ved Jakob Borup

Der blev orienteret.

6.

Status på understøttende
undervisning.

Der blev orienteret

Evt

Das Deutsche haus
Bolette Falbe vil gerne holde
møde med skolebestyrelsen
omkring bosætning.
Peter og Christian var til møde
på UCN med skole og forældre
orientering fra mødet.
Børnecenter

7. Evaluering

Positivt med linjerne og der
sker løbende udvikling af
møderne
Fedt at Christian meldte sig
som næstformand
Dejligt at der er tryghed og
plads til alles røst.

LUS bekæmpelse ved Charlotte
8. Punkter til
kommende møder Forretningsordenen
Linjerne i overbygningen ved
kristian BA og Anders E.
Gennemgang principper.
Gennemgang af budget 2016
med forslag til besparelser.

