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Dagsorden til
Skolebestyrelsesmøde

Referent: AM
Afbud: Heidi, Sara og Gustøv

Sletten Skole
Tirsdag den 9. april på afd. Nordvest

kl. 18.00 - 20.30
Referat

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.
2. Nyt fra

• Dagtilbud
• Skde
• SFO og Aktivitetshuset
• Ek'vradet
• Forældrerådene

Orientering fra de forskellige afdelinger.

• Fokus på førskole start på de tre afd.
• Overgang til udskolingen - trinraket
• Ny legeplads afd. Ott.
• Aktiviteter i aktivitetshuset

3. MeMeteher fra

• Formand
• Ledelsen
• Andre

• Intet nyt fra formanden
• Ledelsen: Pt. planlægning af kommende skoleår.

Orientering om analyse af specialområdet i NFK.
Orientering om status på AULA.

Orienteringspunkt:
4. Den styrkede pædagogiske 
læreplan i dagtilbud

0pfølgmng på pkt. fra 
skolebestyrelsesmøde den 2. oktolær 
2018

• Hvordan implementerer vi 
læreplanen på letten Skofe v. 
Jo^-ILomas

Orientering vedr. implementering af læreplanen. Skal tage 
afsæt i en Nordfyns Kommune-skabelon'. JTE ansvarlig 
sammen med ledelsen for udfoldelse af planen frem mod 
2020.

5.
Uddannelsesparathedsvurdermg

• Orientering om UPV på 8. og
9. årgang v. Anders

Orientering vedr. UPV. Udviklingen af ikke uddannelsesparate 
er nedadgående siden sidste år. Drøftelse om tiltag til at 
hjælpe de unge godt på vej og hvad der kan gøres for dem 
som har det sværere fx. hjælp til at finde praktikplads.

6. Opfølgning på ny aftale for 
folkeskolen

• Væsentligste pkt. i forslag til 
Lov om ændring af lov om 
folkeskolen

• Hvad betyder det på Sletten 
Skole?

Orientering ved MA og AM vedr. betydning for skolens ind-, 
mellem- og udskolingstrin.

Diskussionspunkt:
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7. Forretningsordning
Bilag 1

• Forslag fra slvoleleclelsen om 
tilpasnmg af nuværende 
forretningsordning

Drøfteke af de udarbejdede ændringsforslag tU 
forretnmgsordenen for at: gøre denne tidssvarende.

Beslutningspunkt:
8. Forretningsordning
Bilag 1

• Besktmng om 
tilpasningsforslag fra 
stotetedeken kan godkendes

Tilpasningsforslag jf. bilag 1 vedtages uden kmærbrn^r og 
er gælden d.d. Indlioklsi'orte^ieke føres ajour.

9. Hørhigssvar til Kvatiteterafflort 
for Nordfyns Dagtilbud 
Bilag 2 + 3

• Gennemgang af 
hovedpunkterne i rapporten

• Udartede høringssvar

Gennemgang af hovedpunkferne i kvaHtekra^orten v. JTE. 
Nedstag ved udvatøe punkter:

• Trivsel
• Sprogvurderinger
• ^okudsætteker

Hørringssvar udarbejdet med fokus på ovenstående punkter.

Evt

Orientenng vedr. kontakt tU Skok og Forældre om drøfteke 
af det kommende skok-hjem-samarbejde. Hkktamg tU at 
rnd^ke tU et Itommende møde og fa en oplægsholder ud. 
Dorte retter henvendel.sen tU Skole og Forækre.

Godkendelse af referat
Lukkede puntøer, herunder 
kvartalsvis opfølgning på budget: 
og status på aktuel 
personalesituation
Næste møde:
Mandag den 3. jum ald. 
Skovløkken
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