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Indhold

Referat
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
Godkendelse af referat

Madordning
 Seneste nyt
 Aftale længde af pausen med
mad på Alslev Skole

På aftenens forældrearrangement vil der fortælles
omkring madordningen.
Den nuværende skolebestyrelse anbefaler et halvårs
pause. Dette vil give den nye bestyrelse mulighed for at
kigge på andre tiltag.
Skolen arbejder på at få en aftale klar til august med Arla,
så skolen kan tilbyde skolemælk.

Antimobbepolitik
 Præsentation af politik
 Godkendelse af politik

Lokalforening skole & forældre
 Information om opstart

Præsentation og drøftelse
Antimobbestrategi.

af

den

udarbejdede

Antimobbestrategien blev godkendt.
Den kommer hurtigst muligt på skolens hjemmeside.
Skole og Forældre har fået en ny lokalafdeling i Varde.
Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 30.
april 2018.
Bestyrelsen for den nyoprettede lokalafdeling har netop
konstitueret sig på et bestyrelsesmøde den 28. maj.
Bestyrelsesmødet blev afholdt på Alslev Skole i Varde.
Formand blev Mette With Hagensen, der også er
formand for landsorganisationen Skole og Forældre.
Næstformand blev Marianne Sigersted, mens de øvrige
bestyrelsesmedlemmer er Rikke Tarp Eg og Joan Wolf.
Deltagerne på generalforsamlingen i april måned vedtog
et arbejdsprogram for Skole og Forældre Varde med
følgende fokuspunkter:
At arbejde på at skabe et økonomisk grundlag for
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foreningens drift.
At være tovholder på en årlig kompetenceudviklingsdag
for skolebestyrelsesmedlemmer.
At etablere foreningen og formandskabet som en
troværdig og indflydelsesrig aktør i skolepolitikken i
Varde Kommune.
På baggrund af arbejdsprogrammet har lokalafdelingens
bestyrelse som en af sine første gerninger bedt om at få
et møde med Varde Kommunes direktør for Børn, Læring
og Job, Britta Boel.

Drøftelse.
Skole/hjem-samtaler
 Fortsættelse fra seneste møde Beslutning omkring, at vi fremover kører to samtaler
årligt.
 Beslutning om antal samtaler
gældende fra skoleåret 18/19 Nye sproglærere introduceres på forældremøde.
Pædagogerne deltager på begge samtaler i indskolingen.
Skolebestyrelsen anbefaler, at der i personalegrupperne
drøftes, hvornår samtalerne placeres bedst.

UUV-timerne skal have periodevise overskrifter, så der er
Understøttende undervisning
specifikke fokusområder i en periode i en hel klasse. Det
 Information om tanker vedr. kan være læse-hastighed, skoleskak, el.lign.
faglige overskrifter for UUV Der planlægges at køre skak-forløb i UUV i en periode i
kommende 2.a og 5.b - som et pilot-projekt.
kommende skoler.
Lang og god drøftelse.
Definition
af
bevægelse
i
undervisningen.
Thomas sender inspirationsmateriale rundt inden næste
 Formål: at definere en lokal møde.
forståelse af bevægelse i
undervisningen til gavn for Punktet skal på dagsordenen til næste møde.
både elever, forældre og
personale.
Nyt udeområde.
Nyt fra SFO
House Rock afholdes 5. juni kl. 12.30-15.30.
Intet at referere.
Nyt fra forældre
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Intet at referere.
Evt.

