Forældrebestyrelsesmøde KORT MØDE!
Tidspunkt: Tirsdag den 19. september 2017 kl. 18.30 – 19.30
Sted: PLC
Til stede:
Fraværende:
Punkt:
01

Dagsorden / Emne:
Opfølgning/godkendelse af referat og dagsorden

Initialer:

Godkendt!

02

Elevrådsrepræsentanten
Der er konstituering af elevråd i morgen.

03

PJ/SI
Økonomi for 2017/2018.

(Orientering)
15 minutter

04
(Drøftelse og
godkendelse)

15 minutter

På grund af færre elever på Barrit Skole bliver det nødvendigt
med aktiv handling i forhold til at foretage reduktioner i driften.
Dette kan ske på følgende måde:
1. Genbesættelse af stillinger i begrænset omfang.
Maj Mayer er ansat.
2. Samlæsning og øget brug af holddeling.
Bestyrelsen har givet grønt lys for sammenlæsningen.
3. Reduktioner i driften. (Lejrskoler og andet)9
4. Andet
Vi har en lærer, der går på barsel. Mette C. Jensen har givet tilsagn
om at tage barselsvikariatet. Hun trækkes ind som tilkaldevikar indtil
midt december, hvor hun starter på barselsvikar.
Forældrehenvendelse om anvendelse af IT i undervisningen.
Forældrehenvendelsen drejer sig om fri anvendelse af PC i en lektion
på Barrit Skole ved en medarbejders fravær.
Der ønskes en dialog på baggrund af, at IT indgår som en integreret del
af undervisningen på Barrit Skole. Hvis, der anvendes spil er de
vejledende aldersgrænser gældende. Der må ikke være ”blod” i
spillene.
Anvendelse gennemføres i en dialog mellem eleven og underviseren.

Jeppe/PJ

Forslag om at lave et skriv til vikarer omkring brug af internettet.

06

Michael
Dialog om, hvad der skal siges ved de kommende forældremøder.

(Drøftelse)
10 minutter

Jeppe tager 4. og 6.klasse som det første torsdag. Herefter går han i
Svalereden.
Snak om, hvad der skal siges.

07

Ansættelse af ny skoleleder.

(Orientering)

Husk møde onsdag den 20. september 2017 kl. 17.00-18.30.

10 minutter

Der er udsendt tidsramme. Hele bestyrelsen deltager.

08

Punkter til næste møde: (31/10-17)

(Drøftelse)

Antimobbestrategi

15 minutter

10

Cirkulærer og meddelelser
1. Formand
2. Øvrige medlemmer af fællesbestyrelsen
3. Medarbejderrepræsentanter
4. Ledere
Fola abonnementet annulleres.
5. Andre

11
Der var 30 ansøgere til de opslåede stillinger.
Evt.

