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Fraværende med anmeldt forfald:
Gitte og eleverne

Dagsorden
1. Velkomst & bemærkninger til dagsordenen
Velkomst til Helle, der er indtrådt i bestyrelsen

2. Orientering om (15 minutter):
a. Fremtiden skole (Bo & Per)
Per og Bo har deltaget i møde om Fremtidens Skole. Arbejdet er lagt i bero til efter valget til
kommunalbestyrelsen.

3. Drøftelse af (45 minutter):
a. Skolebestyrelsens årsberetning – hvordan gør vi på dagen (Bo)
Afholdes onsdag 14.juni kl.17.00 ved Amfitrappen i Mellemhuset. Efterfølgende afholdes
skolebestyrelsesmøde.
Der informeres også om skolens nye FabLab.
Skolebestyrelsens årsberetning findes på skolens hjemmeside (www.nordagerskolen.dk)
under fanen ”Praktisk info”, og herunder under ”Mødereferater”
b. Næste skoleår inkl. brev fra ministeren (Per)
Skoleårets planlægning er rigtig godt i gang på skolen.
Der er stort set klart til offentliggørelse af klassedannelser i kommende 0., 3. og 7.årgang.
Generelt ændres der ikke meget i fag, struktur, opdeling og ringetider i det kommende
skoleår – dog justeres der i overhuset, hvor ”den lange” lektion placeres i 3.lektion i stedet
for 7.lektion.
Der starter forskellige nye tilbud på skolen, blandt andet High Performance for 15 elever på
mellemtrinnet, et tilbud for stille piger i overbygningen og, i samarbejde med Red Barnet,
støtte til børn fra svage hjem eller børn af flygtninge, der kan få tilbud om at gå til idræt,
også med støtte til indkøb af det fornødne udstyr. Til dette sidste projekt efterspørges
voksne (og evt. unge mennesker) der vil være behjælpelige i projektet.
Brevet fra undervisningsministeren blev drøftet.
Per orienterede om arbejdet med renovering/bygning af ny overbygning, hvor der er afsat
ca. 20 mill. på FMK’s budget i 2018. Der arbejdes samtidig med en løsning, hvor skolen
sammen med Foreningernes Hus og Midtfyns Fritidscenter laver en stor ny bygning på den
modsatte side vejen, sammenbygget med Fritidscenteret. Der arbejdes videre med dette
sidste, men skolebestyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere, om det er den
bedste løsning for skolens ombygning.
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4. Beslutning om (0 minutter):
5. Meddelelser (15 minutter):
a. Skolelederen
b. Elevråd
c. Formand
i. Stor ros til arrangementet ”Nordby”, der blev afviklet for hele skolen. Det har været
meget spændende og godt for eleverne.
6. Eventuelt (45 minutter).
Der er ønske om flere legeaktivitetsmuligheder på mellemtrinnet

Lukket dagsorden

Med venlig hilsen
Bo

Mødet slutter senest kl. 21.30
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AKTIONSLISTE
Emne

Indsat på
Skolebestyrelsesmødet

Epinion proces
02-05-2016

Evt. bemærkninger, herunder
også hvis der udpeges ansvarlige
Forløber processen som
bestyrelsen ønsker – BNJ er
ansvarlig for opfølgning på dette.

Evt.
deadline

HUSKELISTE
Emne

Lukket dagsorden:

Evt.
deadline

