Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde Barrit
skole og Barrit børnehus.
Dato: 20/3-18
Tid: 19-21
Afbud til: Skolens kontor eller direkte til Bo. Afbud fra Anne Marie, Morten

Dagsorden

Ansvarlig Tid

Referat

1:

BL

5

Godkendt

2:
Formanden har været til
dialogmøde
Formanden giver en
orientering

MK

15

Dialogmøde d. 5./3.
Specialundervisning: Der har i år har været flere
segregerede elever end de foregående år, hvilket har
været en udfordring for flere skoler.
To-dages modul i SFO orienteres der om senere.
Skoledagens længde: Der var oplæg omkring
lovgivningen på området. Der blev spurgt om, hvor
mange bestyrelser, der gerne ville fritages for at have
beslutningsretten. Der var kun én bestyrelse, der ikke
ønskede denne opgave.
Der blev bedt om at være opmærksom på fra PPRs
side, at der er for stor udskiftning, som har indflydelse
på samarbejdet.

3:
Økonomi
 Orientering

BL

10

4:
Næste skoleårs
planlægning
 Orientering
5:
Valg til bestyrelsen
 Regler og
bestemmelser
 Planlægning af
aftens program

BL

10

BL

30

Der er orienteret om økonomien.
Skolefesten løb rundt med et overskud på omkring
500 kr.
Der er delt tanker om, hvad overskuddet skal bruges
til.
D. 9./4 besluttes, hvem der har beslutningsretten i
forhold til en evt. afkortning af skoledagen.
Ledelsen er så småt begyndt at se på næste skoleårs
planlægning. Der er flere idéer på bordet.
Valg d. 19./4. kl. 19-21
Michael, Debbie og Morten er på valg. Debbie
genopstiller ikke. Der skal også vælges 2 suppleanter.
1. velkomst
2. evt. oplæg fra eksternt hold

Opfølgning/godkendelse
af referat og dagsorden



Hvem stiller op?

6:
Kvalitetsrapporten
 Orientering
 Høringsvar
7: Status og orientering
vedr. Svalereden
8: Orientering vedr.
skilsmissegruppe
9: Konflikten
 Hvad ved vi?

BL

15

SI

10

SI

5

BL

10

10: Pkt. til næste gang

BL

5

11:
Evt

5

3. oplæg fra bestyrelsesformand om
bestyrelsens arbejde
4. Præsentation af opstillede
D.22./5. kan den nye bestyrelse sættes, hvis der er
fredsvalg.
Bo har lavet høringssvar.

Der er tilgang til Svalereden. Snak om muligheder og
udfordringer.
Der er ingen udefra, der kan tilbyde at lave
skilsmissegrupper for de yngste elever.
Svalereden friholdes for lockout. Lærere og
pædagoger, der ikke er i fagforening friholdes også.
Der vil løbende blive meldt ud, når vi ved mere.
Forældrenes fra- og tilmelding til Børnehus og SFO i
ferierne
Salg i skolebod
Kostpolitik
Flytning af paller

