Sindal Skolecenter
Skolebestyrelsesmøde - REFERAT
Dato: Torsdag d. 8. marts 2018 kl. 19.00-21.00
Deltagere udover bestyrelsen: Pernille Bundgaard Jensen
Mødeleder: Christian
Afbud fra: Charlotte og Ulrik
Emne

1.

Kort status på de tre
undervisnings-steder

Sted: Sindal

Ansvar-

Hvad skal vi udrette?

Forberedelse til punktet

Proces

lig

Er punktet til

Fx medtag 3 eksempler på…

Hvordan skal

Evt. beslutning

orientering/drøftelse/be-

punktet

Hvem gør hvad hvornår?

slutning?

behandles?

Lars

Tid

Kort om seneste nyt fra de 3

15

undervisningssteder

min

Referat

Generelt på distriktsniveau:




Proces i MED-udvalget omkring
Professionel Kapital
Nyhedsbrev til medarbejdere
Konstituering og midlertidig løsning af
Teknisk Service området

Sindal Skole generelt:




Skolefest i uge 11
Evaluering af vikarordningen
Proces omkring 45/60 minutters
moduler – ikke afgjort endnu. Der har
været en længere inddragende proces

Sindal Skolecenter
-

-

-

Der arbejdes på at lave et
litteraturprojekt for indskolingen til
næste skoleår
Badminton - samarbejde med DGI og
den lokale klub
Samarbejde mellem Hjørring
Gymnasium og Sindal Skole om
workshops i tysk i Das Deutsche Haus.
Det hele blev afsluttet med en
sprogcamp i to dage i uge 9. Forløbet
har været målrettet særligt motiveret
unge inden for tysk på 8. årgang i hele
Hjørring Kommune. Der har deltaget
ca. 60 folkeskoleelever og 15
gymnasieelever. Campen har
hovedsageligt været arrangeret af vores
egne tysklærere sammen med en
tysklærer fra gymnasiet. Projektet har
været finansieret af Undervisningsministeriet.
Sportsdag for hele udskolingen fredag
inden vinterferien.

Bindslev:
- Fuld fart på byggeriet

Sindal Skolecenter
Lendum:
- Der arbejdes på at etablere et særligt
tilbud på 0. årgang til kommende
skoleår.
2.

Status på

Lars

ansøgningen om

5

Det politiske udvalg godkendte bestyrelsens ansøgning

min

om navneændring. Nu skal alle formalia på plads. Vi får

navneændring
3.

Repræsentanter til

støtte fra forvaltningen til dette.
Der skal udpeges 2

Lars orienterer

10

Christian og Kristian deltager fra skolebestyrelsen.

proces vedr. nye

Lars

repræsentanter fra

om formålet og

min

Michelle deltager fra ledelsen sammen med Lars

skolepolitiske mål

bestyrelsen til at indgå i 2

processen med

procesdage hhv. 19. marts

nye skolepolitiske

kl. 17-21 og 28. maj fra kl.

mål. Herefter

17-22.

udpeges 2

Lars meddeler det til forvaltningen

repræsentanter.
4.

Høring vedr. NT’s

Pernille

køreplaner i 18/19

Pernille orienterer om

Der er frist for høring d. 19. marts

detaljerne. Ellers se:

10

Bestyrelsen har ikke nogle kommentarer til

min

køreplanerne.

https://www.nordjyllan
dstrafikselskab.dk/oplæg
5.

Dialogmøder med

Lars

Det nye politiske udvalg vil

Bestyrelsen

10

Lars fik d. 7. marts besked på, at udvalget først

det nye politiske

gerne inviteres til

drøfter, hvem der

min

kommer på besøg i bestyrelsen i Sindal Skolecenter i

udvalg

dialogmøder i hver

ønsker at deltage

foråret 2019. Der er endnu ikke sat dato på. Derfor

bestyrelse, hvor bestyrelsen

i dialogmødet

bliver det en drøftelse med den nye skolebestyrelse.

er vært. Se evt:

samt hvornår

https://hjoerring.dk/media/

man ønsker det.

24529/referat-bfu-s-moede-

Sindal Skolecenter
22-januar-2018.pdf
6.

Budget 2018

Pernille

Gennemgang og

45

Pernille og Lars gennemgik forslaget til Budget for

godkendelse af budgettet

min

2018.

for Budget 2018
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med at Pernille
fremlagde tallene kolonnevist år for år tilbage fra 2016
til og med 2018.
Ledelsens forslag til budget blev godkendt.
7.

Punkter til næste

Alle

møde

8.

Evt.

5
min

Alle

Bruttoliste:
1.

Budgetopfølgning (økonomirapport 2).

2.

Skolebestyrelsesvalg i foråret

5

Bestyrelsen ønsker at blive inddraget tidligt i

min

forbindelse med valg af skole, evt. allerede på et møde
i børnehaven, hvis det er muligt.
Vigtigt med information til forældre i tilfælde af
konflikt.
Lars indkalder Christian Engen til et møde, hvor den
kommende proces omkring skolebestyrelsesvalg
planlægges.
Næste møde er i Bindslev d. 24. april kl. 19-21

