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Dagsorden til 
Skolebestyrelsesmøde

 
Referent: Erik
Afbud:Anne, Lone, Sanne

         Sletten Skole        
Onsdag den 11. december på afd. Otterup

 
kl. 18.00 - 20.30     

 Referat
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Nyt fra

Dagtilbud
Skole
SFO og Aktivitetshuset
Elevrådet
Forældrerådene

Leg på streg og folier med aktivitetsfremmende indhold er nu
ved at være klar på alle afdelinger.
Se på Face-book. Der sker rigtig meget for øjeblikket.
Kokke-kamp - med kulinariske udfordringer, koncert i hallen,
Luciaoptog mmm.
Julemandens værksteder i SFO-tilbudene. Julenissegrød og
julefrokoster.
Elevrådet har været til workshop, hvor man bl.a. snakkede om
hvad man kan gøre for at fremme et godt unge-liv i Nordfyns
Kommune.
Afdelingsforældrerådet på afdeling Nordvest har foræret
skolen et gyngestativ.
Der er startet knallertværksted op på produktionsskolen af
aktivitetshuset/ungdomsskolen. Med stor succes. Der er
desuden meget stor forældreopbakning hertil.
Børnehaven: Klippe klistredag sammen med SFO/klub og
Juleværksteder. Der er børnejulefrokost. Der indskrives flere
børn.

3. Meddelelser fra

Formand
Ledelsen
Andre

Der har været årsmøde for skolebestyrelser. Et tema var nye
måder at lave skole/hjem-samarbejde. Det blev tilbudt at man
kunne komme ud og fortælle om det, hvis det har interesse.
Skole/hjem-samtaler er rammesat til 2x20 min / elev i
gennemsnit. Der kan laves forsøg med andre modeller end de
vanlige. Afdeling Nordvest laver forsøg med cafe model.
Der er kommet nye elevplaner som opstartes i år.
Vi har haft besøg af arbejdstilsynet. Vi var blevet trukket ud.
Vi havde en god snak. Vi fik en grøn smiley.
Alle skoler skal fra 1/1 2020 affaldssortere. Vi har købt
affaldsspande ind til næsten alle klasselokaler.
Erik orienterede om ny hjemmeside:
skoledistrikt-sletten.aula.dk
og om den nye kommunikationsplatform AULA.
 

Orienteringspunkt:  
  
Diskussionspunkt:  

4. Projekt Byttecentral
Opfølgning på idé fra sidste SB-
møde.

Hvad skal vi?
Hvordan gør vi?
Hvornår gør vi det?

Anette fremlagde muligheder for etablering af byttemarkeder
inspireret af hjemmesiden byttemarked.nu
Der kan evt. laves et arrangement lørdag den 28. marts, som
er "nordisk byttedag".
Skolebestyrelsen nedsætter et udvalg som udarbejder oplæg til
næste skolebestyrelsesmøde. Oplæg rundsendes forinden.
Udvalg: Rasmus, Anette, Peter, Dorthe og Anne
Anette er tovholder Møde onsdag den 22/1 klokken 19.00 hos
Dorthe Ølundgyden 64

5. Opfølgning på dialogmøde
mellem BUU og SB

Rasmus fortalte om dialogmødet.

Tema: Ude-skole og ude-dagtilbud.
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Kort gennemgang af
hovedpunkterne fra mødet v.
Anne
Drøftelse i SB om Udeskole
og Udedagtilbud

 

Nordfyns Kommune har udsendt en pressemeddelelse om
emnet, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Indsatsen er opdelt i etaper. 1 etape starter 1/8 2020.

Indsatsen fik en lidt blandet modtagelse. Der foregår allerede
nu meget undervisning udenfor klasseværelset.

Der skal være fokus på læring.

 
Beslutningspunkt:  
6. Årshjul
Bilag 3
Opfølgning på pkt. fra sidste SB-
møde

Godkendelse af årshjul

Årshjulet er tilrettet og godkendt
Årshjul lægges på AULA under referater.

  
  
 Evt.  
Godkendelse af referat  
Lukkede punkter, herunder
kvartalsvis opfølgning på budget
og status på aktuel
personalesituation

 

Næste møde:
Torsdag den 6. februar 2020 ændret
til tirsdag den 18/2 2020

Nye måder at lave skole/hjem-samarbejde på. Evt. 3 timers
arrangement. 14/4 2020.

 
 
 


