Asferg Skole
Skolebestyrelsesmøde mandag d. 17. september 2018 kl. 19.00-21.00

Afbud: Cecilia og Bolette

Dagsorden
1. Godkendelse og underskrift af
referat

Godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser
Formanden
SKB-medlemmer
Medarbejderne
Ledelsen

Formand: Har deltaget i forældremøde i 2. kl. Der var en
positiv stemning. Enkelt spørgsmål ang. mad i SFOén.

SKB-medlemmer: Tina har deltaget i 3. kl. forældremøde.
Der var også en positiv stemning. Flere gode spørgsmål
Kan bodens udvalg og priser slås op på FB? Ja
Kan der blive solgt frugt fra boden igen? Der er problemer
med at holde frugten frisk.
Kan SFOén lånes til klassearrangementer, f. eks. Filmaften
og overnatning? Der må ikke overnattes i SFOén, men den
må gerne lånes til et aften arrangement. Vi gør
opmærksom på at hvis der vises film er det ikke alle film
man må se.
Anne, Maiken og Stine har deltaget i møde for nye SKBmedlemmer. Det omhandlede hvad man må/skal og ikke
må som SKB. Ideer til arbejdet i SKB. F.eks. at lave et
årshjul. SKB laver et årshjul.
Spørgsmål: Hvornår skal elevrådet deltage i SKB-møde? De
deltager på næste møde.

Medarbejdere: Ikke noget nyt.
Ledelse: Betina og Stine har deltaget i forældremøder i
børnehaverne i Asferg og Gassum. Der blev delt flyers ud
og der vil komme plakater op ang. Åben skole.
Der vil også blive hængt plakater op forskellige steder i
byen.
Kort information om at Stine, Bolette og Karina har
deltaget i mødet ang. aftalemål.
3. Økonomi
Oversigt over økonomi

Det ser fint ud lige nu.
Det er besluttet at hele skolen tager på udflugt d. 11/10 til
Ree-Park.

4. Kommunikationsstrategi

Vores nye hjemmeside er ved at blive opbygget.
Skolens profil er lagt ind. Ud fra dem skal vi lave
principper.
Forslag: der kunne være nogle forældreambassadører, der
skriver hvorfor de har valgt skolen.
Åben skole er en del af strategien.

5. Åben Skole d. 27. september

Program udleveret og godkendt.

6. Forældretilfredshedsundersøgelse Der skal laves en forældretilfredshedsundersøgelse. Vi
skulle gerne op over 50% ellers er undersøgelsen ikke
valid.
Vi har mulighed for at få 5 spørgsmål med.
Deadline for spørgsmål er d. 1/10-18.
7. Punkter til næste
bestyrelsesmøde

Skal vi fortsat være lektiefri skole.
Evaluering af Åben skole.
Godkendelse af bodens udvalg

8. Evt.

Forslag fra Stine om at søge midler sammen med PIF til en
Baby-klub, for forældre på barsel. Godkendt. Stine
kontakter Nikoline fra PIF.
Der er ansøgningsfrist d. 8/10-18.
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