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Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat

Godkendt

Trafikpolitik
• Har tidligere været præsenteret
• Endelig version sendes som bilag
• Til godkendelse

Den nye trafikpolitik er godkendt af Skolebestyrelsen og er
gældende fra 1.8.22.

Økonomi
• Status på seneste
økonomiopfølgning

TW og ON har d. 15.6.22 haft økonomiopfølgning på skole og
SFO.
Sidste år overførte SFO et underskud – dette er vendt til et lille
overskud i 2022.
Planen for skolen der er lagt holder stadig. Der er et forventet
overskud på 400.000 kr. – dette overskud bruges i 2023, så det
forventede forbrug på sigt forventes at gå i 0.
De endelige tal kendes først pr. 5.9.22 når det endelige elevtal
er kendt.
Der er 3 lærere, der kommende skoleår er gået ned i tid
udover de, der allerede er på nedsat tid.
Overordnet set holder planen.

Status årsplanlægning 22/23
• Hvor langt er vi
• Lektiecafé opfølgning fra sidst
• Målsætninger for kommende
skoleår

Første udkast til lærernes skemaer forventes at blive sendt
inden d. 19.6.
Kommende lærere og pædagoger på de respektive årgange
meldes ud til elever og forældre inden d. 19.6

TW lægger trafikpolitikken op på skolens hjemmeside.

Der tilbydes ikke lektiecafe kommende skoleår. Ressourcerne
er lagt om til 2voks. timer. Dog en henstilling til at skole og
hjem er opmærksomme på at eleverne får lavet lektier og
træningsøvelser både i skolen og i hjemmet. Dette gøres der
opmærksom
på
i
sommerferiebrevet
eller
på
forældremøderne.
Om der er et behov for lektiehjælp evalueres inden skoleåret
23/24 i januar 2023.
Kurset med 2-lærerordning fortsætter næste skoleår. Dette
implementeres i undervisningen og på klasseteammøderne.

Værdigrundlag
• Status

De forældrevalgte melder tilbage om en god aften, hvor det
var godt at høre om personalets tanker og indsigt i tingene og
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•
•

Respons fra personalemøde
Hvad er næste skridt? – aftaler
herom.

skolens værdigrundlag.
Personalet melder tilbage, at det var relevante emner der var
på dagsordenen.
Forslag om at SB evt. kunne deltage på flere møder i
kommende skoleår med andre emner.
Værdigrundlaget renskrives og samles til et fælles grundlag til
præsentation for SB og elevrådet. Dette arbejde arbejdes der
videre med og præsenteres på et fælles P-møde.

Nyt fra forældre

Henvendelse omkring at kommende 1 årg. elever kender
kommende klasselærer.
Som udgangspunkt afsættes der en pulje til at kommende
klasselærer kan ”besøge” sin kommende klasse. Dette er kun
muligt når klassefordelingen mellem indskoling og mellemtrin
er kendt tidligere.
Klassepædagogen følger med fra 0. kl til 1 kl så der sikres en
kendt voksen i overgangen.

Nyt fra SFO

Der har været afholdt pædagogisk lørdag med undervisere fra
NKV.
Desuden en brainstorm om opstart af traditionerne fra før
coronatiden, bl.a forældrekaffe, House-Rock, julehygge,
naturuge og bevægelsesuge i sommerferien.

Evt

Til næste møde opdatering på mobilpolitikken ift. smartwatch.

