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Fraværende med anmeldt forfald: Helle

Dagsorden
Albert fra 9IT og Silas fra 8IT deltog fra elevrådet og præsenterede sig.

1. Velkomst & bemærkninger til dagsordenen
Ingen
2. Orientering om (15 minutter):
a. Byggeri (Per)
Per orienterede om ”Tids- og Procesplan - Renovering af Nordagerskolen”
3. Drøftelse af (75 minutter):
a. Revideret forretningsorden (Bo)
Bo gennemgik forretningsorden og foreslog nogle ændringer, der blev besluttet.
Bo udsender den nye forretningsorden til skolebestyrelsen, og den placeres på skolens
hjemmeside.
b. Kantinedrift på Nordagerskolen (Gitte)
På et forældremøde er der blevet efterspurgt kantine på skolen igen, og der er i
skolebestyrelsen interesse for at undersøge muligheder for at åbne et udsalgssted / kantine.
Der kan være i samarbejde med forretninger eller andre kommunale institutioner. Skolens
ledelse undersøger forskellige muligheder.
c. Hvad er status på vores principper (alle)
Der fjernes tre politikker, nemlig rygepolitik, teamstruktur samt kost og mad.
På næste møde drøftes udarbejdelse af politik for deltagelse i idræt, herunder badning efter
idræt. Lærerne er meget velkomne til at komme med input.
”Retningslinjer for elevers benyttelse af mobiltelefoner i skoletiden” kommer på mødet i
november.
Vi mangler at udarbejde nogle få principper, på næste møde laver vi en liste over disse,
samt en tidsplan for udarbejdelsen.
Ledelsen undersøger reglerne for erstatning ved ødelagt eller mistet computer.
d. Kvalitetsrapport / trivsel / nationale test (Per)
Per gennemgik nogle af de mange nøgletal fra kvalitetsrapporten.
e. Status på arbejde med overgang fra trin til linjer (Per)
Per orienterede om de forskellige tiltag i forbindelse med overgang fra mellemhus til
overbygning. Skolebestyrelsen ønsker fortsat at blive orienteret om arbejdet.
4. Beslutning om (30 minutter):
a. Mødestruktur og mødekalender for skoleåret 2017/2018 – alle bedes medbringe deres
kalender (Bo)
Alle i skolebestyrelsen svarer tilbage til Bo, hvilke datoer de ikke kan deltage.
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b. Sukker-drikkevarer på skolen (Britta)
Udsat
5. Meddelelser (15 minutter):
a. Skolelederen
Der opstartes familieklasse fra næste uge, om tirsdagen.
Der er i dag optaget en film om skolens tilbud: High Performance.
Vi arbejder nu med Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune.
b. Elevråd
Intet
c. Formand
Der deltager ingen fra skolebestyrelsen i dette års landsmøde
6. Eventuelt (15 minutter).
Skolebestyrelsen nævnte det dårlige netværk på skolen, der gør det digitale arbejde
langsomt for elever og ansatte.
Skolebestyrelsen omtalte tyveri på skolen, hvor tre jakker er forsvundet i de sidste uger.
Elevrådet ønsker en bænk i busskuret.
Med venlig hilsen
Bo

Mødet slutter senest kl. 21:00
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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

