Overbygningsskolen i sydbyen

Referat af skolebestyrelsesmøde, d. 23. oktober 2018, kl. 17.00-19.00.
Deltagere: Bettina Bay-Smidt, Anja Krogsøe, Martin Møller Thomsen, Niels Hansen, Lars Graulund
Jespersen, Louise Andersen, Anne-Mette Thorsen, Gitte Mygind, Lars Adamsen.
Fraværende: Rikke Stage, Annette Garbelmann.
Dagsorden:
1:

Fra formanden:

Nyt fra

Skolerådsmøde afholdes i næste uge. Dette har indhold som et
opstartsmøde med punkt om bl.a. forretningsorden.

•
•
•

Formanden/bestyrelsen
Ledelsen
Afdelingerne (herunder
opsamling på
forældremøder)

Medlemmer fra skolebestyrelsen har været deltagende i et møde
med skoleudvalget på Vestervangsskolen.
Fra ledelsen:
8. klasse har været på lejrtur til Sønderborg
9. klasse har været på skolerejse til Prag
Belægning på parkeringsplads: Under behandling centralt i
kommunen. Note fra bestyrelsesmødet: Der er brug for, at der bliver
kigget på store huller snarest muligt.
Snart afholdes åbent hus og skolefest.
Fra afdelinger:
9. klasses elever er på brobygning

2:
Nyt fra elevrådet

a. Elevrådet har arbejdet med rettigheder.
b. Elevrådet har arbejdet med skolefest.
c. Elevrådet skal lave nogle arrangementer for de andre
elever.
Info om deltagelse i fælles elevråd med repræsentanter for de
øvrige skoler i Randers kommune.

3:

Britta forhindret i fremmøde.

Tema:

Anne-Mette Thorsen giver kort introduktion til kompetencecenter
og indsatser herunder.

Kompetencecenter og vejledere.
Under dette punkt deltager
koordinator i kompetencecentret
Britta Kuchel.
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4:
Indsatsområde: Bevægelse.

Oplæg ved idrætslærer Peter Hoff om, hvorledes vi lokalt arbejder
med bevægelse.
Skolens vision vises frem. Elevrådet bliver involveret i processen.
Drøftelse om temaet pågår.
Bilag medsendes.

5:
Økonomi.

Der skal indsendes en handleplan for skolens økonomi.
Økonomien for indeværende kalenderår er bedre end forventet
først på året.
Dog ser prognosen for 2019 ikke særligt lovende ud.
Mulige tiltag drøftes kort.

6:

Brobygning:

EVT

Det opleves, at undervisningen i 9. klasse bliver fragmenteret
omkring brobygning i uge 43-44.
1. Kan der laves et mere optimalt setup for brobygningsugerne?
2. Kunne der laves nogle turboforløb for at gøre undervisningen
vedkommende?
Invitation til UU-vejleder på kommende bestyrelsesmøde for at have
en temadrøftelse om ovenstående.

Befordring af elever i specialtilbud

Oplæg for bestyrelsen om forslag til fælles praksis.
Skolebestyrelsen indsender et kort høringssvar, at der ses positivt
på forslaget.

/Lars Adamsen
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