Referat fra bestyrelsemøde den 18/11 2010
Dagsorden
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 11/10-10
3. Dorte og Heikos punkt, herunder orientering om:
møde med Asks forældre
barn i 1. klasse
Møde med Karsten (SFO
4. Heikos færdigredigering af retningslinierne om specielle børn, evt. tilføjelser, rettelser,
omformulering og endelig godkendelse
5. Brev fra Mette, diskussion og overvejelser omkring dette. Se medfølgende fil.
6. Forældreklip/arbejde – hvad gør vi, når børn meldes ud af skolen midt i skoleåret?
7. Ud at spise efter næste møde d. 16.12.10
8. Dortes Lønregulering og tidsperspektiv.
9. Evt
Referat
Ad.1 Tina
Ad.2 referat fra 11/10-2010 godkendt
AD.3
Dorte orienter om en samtale/ et møde der havde været med forældrene til et barn fra O klasse, hvor
også Susanne og Inge havde deltaget. Det havde været et godt og konstruktivt møde hvor mange af
de beskyldninger der var kommet blev afkræftet. Alle relevante forhold blev diskuteret og mødet
endte godt.
Barn i 1. klasse. Der er store problemer med et barn i 1. klasse og trods mange forskellige tiltag og
massiv støtte og opbakning, er det ikke længere muligt at holde den plan der var lagt. Det besluttes
at der sendes brev til forældrene om at eleven fra 30/11-2010 ikke længere kan være på skolen. Der
har løbende været dialog med forældrene og fra mandag skal eleven kun være i skolen frem til
spisefrikvarteret. Dorte foreslår at eleven bliver måneden ud.
Møde med Karsten. Der har været afholdt møde med Karsten grundet en klage. Konklusionen var at
der blev lavet en målsætning for hvordan der skal laves i SFOen, opsat rammer for hvad det
forventes han skal kunne. Inge er kontaktet og vil være med til at fælge op.
5-6 klassen skal have skolehjemsamtale. Der er 2-3 børn og deres forældre i klassen som har fået at
vide hvordan de er nødtil sat agere for at kunne forblive på skolen.
7-8 klasse har valg fag. Heiko vil kunne tage billedkunst med dem for at der kommer noget kreativt.
AD.4. Heiko har kommet med de sidste justeringer til støttepolitik, forældreinddragelse til
politikken for børn med særlige behov. Dette godkendes.
AD.5. udgår til næstemøde
AD.6. udgår til næstemøde
AD.7. Det besluttes at bestyrelsen går ud at spiser efter næste bestyrelsesmøde den 16.12.2010
mødet kl.17.30 og spisning kl.19.15
AD. 8.Dortes lønregulering for sidste års overarbejde i forbindelsen med det nye leder skift bliver
på 3 måneder af 24.000kr.
Dorte foreslår at tage kontakt til fagforeningen mhp. hvad der er rimeligt hun skal have
Gitte vil tage kontakt til Carsten mhp. Økonomien.
Evt. ingen punkter
Mødet afsluttes i ro og orden.

