BESTYRELSEN

ANDST BØRNE- OG SKOLECENTER

Dagsorden til bestyrelsesmøde
torsdag den 14. marts 2019 kl.17 - 20
Der serveres et aftensmåltid
G
1. Godkendelse af
referat
O
2. Nyt fra elevrådet
3. Lektier og fordybelse

15
min.
D
20
min.

Formålet med punktet: At vi tager en dialog
om princippet - skal det opdateres? Vi
anvender nedenstående hjælpespørgsmål i
dialogen:
o Skal vores børn have lektier for?
o Hvordan oplever I mængden af lektier – er
det for meget, for lidt, tilpas?
o Hvordan differentierer vi i lektiemængden?
o Hvordan kan lektier bidrage til børnenes
læringslyst eller manglende læringslyst?

4. Princip for mobile
enheder

D+B
15
min.

Henriette tager input med i lærergruppen
efterfølgende. Herefter kommer det igen på et
bestyrelsesmøde
Rikke og Henriette fremlægger et nyt forslag på
mødet
Der kan kommes med kommentarer, input
m.v. på mødet.
Kan princippet godkendes?

Spisning
5. Trafik

20
min.
D+B
30
min.

6. Orientering om
justering af
folkeskolen
7. Bemanding 19/20

O
10
min.

8. Regnskab 2018

O+D
15
min.

O+B
15
min.

Formålet med punktet: Sikre, at
trafikforholdene i ABC er trygge for alle
o Opflg. på forældrehenvendelse
o Opflg. på besøg af trafikingeniør fra Vejen
Kommune
o Opflg. på tiltag, der er iværksat
o Hvad gør vi i fremtiden?
Henriette orienterer om, hvilke ændringer der
er i timetallet m.v.
Formålet med punktet: At orientere
bestyrelsen om, hvordan bemandingen ser ud i
19/20
Har vi det antal medarbejdere, der skal til?
Formålet med punktet: At give bestyrelsen
indsigt i, hvordan regnskabsåret 2018 er gået

Ledelsen fremlægger de konkrete tal
9. Opdatering af
årshjulet ved Rikke

10.

Nyt fra

D+B
15

O
20
min.

Formålet med punktet: At lave et årshjul, der
giver overblik over, hvad der skal arbejdes med
i løbet af et år
Vi kan hente inspiration i Østerbyskolens
årshjul?
Formand og næstformand:
Opflg. på dialogmødet 7/3-19
Ledelsen:
Info om feriepasning
Udsagn fra forældre – en aften i efteråret for
nuværende 5. klasse
SFO:
Personale:

11.

Evt.

Punkter til næste møde
D = drøftelse G = godkendelse

5
min

Matematikløft – nyt mindset (på et møde
engang i foråret)
O = orientering

Rikke, Helle og Henriette, Andst, den 28. februar 2019

B = beslutning

