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s. D^«"";-“1 .
Skolebestyrelsesmøde

Refi^rent Aneers ....................
Afbud: Anette, Anne, Lone, Heidi 
og Christoffer.

^ d d Sletten Slæte o„

Miindiig den 9. september pa afd. Otterup

kl. 18.00 - 20.30

G......................... . i ^e^------------------------------------------------------

1. Godkendelse af dagsorden GOdkendrgdekdnn^ærkn.ngdr._d

2. Nyt fra

• Dagti|bud
• Skole
• SFO og Aktivitet-huset

• Flevråde‘. ,• Forældrerådene

Orientering fra de forskellige afdelinger.

• Ne^ag på kommetoe T3 1 'Program for
Læringsledelv^'............................................ . ..

• Læring og bevægelse understøttes med nye tiltag pa alle
OVe'e^nr. ............................ ..,. „ . .1,

• Overgange mellem de forskellige afdelinger fx. SFO til 
aktivitetshuset og grundekole til uddkoHngatt.

• Elevrådets repræsentanter er valgt i alle klasserne, men 
horondl^uåd^rddholdff0rde1InddPD_

• Forældrerådene er udfordret ift. GPDR og 
'klassekasser'.

3. Meddelel“er fra

. F»dmand
• Ledelsen
• Andre

peter og Mads byder vekommen tilbage ti. et nyt skofe.. 1 
bestyrede. _ . .........................................
Skoleåret er kommet godt i gang for elever og medarbejdere 
uden de store 'knaster' og profil em er.

Landandea: . _.......................................
Tandsmødet Skolø & Foraldre 15. og ed. nov^nne _ 
TUmeld,nndanSdt 3a neptembnrdg oveRet mdkdlern,ner aa s 
bestyrelsen at deltage, sa skal der gives besked til formanden 
inden fristens udløb).

D^'i^- .............. ................... f d B
Dialogmøde 10. oktober for skoleleder og formand m. Børn
TO.! .2 . . ................................... b
Temaaften 12. november for hele skolebestyrelsen m. Børn og 
.N"*:.................................. .  ..................
NyO gllll insns^sldielagi bl ny lærer pa afd. Nordvest.
Udvælgelse 7. oktober kl. 13.00-15.00

Samtales:.9.gkloberk1.l5.0bdl8.00.
Dorthe deltager pa vegne af bestyrelsen.

på næste sto.e.estyre.sesmd^ drdftes skofens .rshju. - 
ledelsen ønsker at bestyrelsen giver input til punktet. 
Ejner Jensen er fratrådt som direktør for Børn og Unge.

^O"'"”**. ,i| _ - ^
4. Omstillingskatalog til Budget 
2020

Bilag 1

Gennemgang af omstillingskatalogets enkelte punkter
B^.-Bteu-08., k .................. _

af de »kelte yn*« genoehsgsn. er andørt,
hvorledes bestyrelsen overordnet forholder sig pa baggrund af 
drøftelserne:
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• Gennemgang af 
omstHHngskatalog

• Udart>ejde høringssvar til 
omst:illingskatalog

BUU-01: Forslaget kan ankfåks.
BUU-02: Forslaget lean antiefaks.
BUU-03: Forshget kan anfåfaks.
BUU-04: Neutralt.
BUU-05: Forslaget kan iUæ anltefaks.
BUU-06: Forslaget kan antefåks.
BUU-07: Forslaget kan ilde anbefaks.
BUU-08: Foriaget kan anbefaks.

fededsen sammenfatter på baggrund af drøftekerne et udkast 
td et skriftligt hørurnssvar. der rundsendes af Mads og 
godkendes endeHgt af Perter og Anne mden det fremsendes.

Orienteringspunkt:

5. Orientering om Kortlægning T3

• I perioden uge 38-41 
gennemføres Kortlægning T3 i 
Program for Læringsledelse

Mads giver skokltestvredsen en orientering om processen for 
T3.
Fdedafoejderne har fået den samme orientering på PR-møde 
den 3/9.

Bestyreren opfordrer td at kktssedærerne ligeledes orienterer 
på kommende forældremøder.

6. Udvikling aflæringsmiljøer på 
Sletten Skole

• Rundtur på afd. Ott, hvor 
Eyelearn projekt præsenteres

• Fremadrette Ldivi^^lir^g af
l^r^ng^^mti^jø^^r

RLln^^^tLllg gennemgang og drøftelse af vores samarbejde med 
lveIearn.
Rulles ud på alle tre afdelinger også med noget leg-på-streg 
udendørs.

Diskussionspunkt:

Evt. Drøftelse af status på AULA.
Drøftelse af t^ruig af skolen udenfor for 'åbningstud'.

Godkendelse af referat Godkendt.
Lukkede punkter, herunder 
kvartalsvis opfølgning på budget 
og status på aktuel 
personalesituation
Næste møde:
T'hs^catg den 1. oktober på afd. NV.
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