Skolebestyrelsesmøde
Dato: 09.10.18
Kl.: 19.00 – 21.00
Referat: Inga
Afbud: Malene, Ditte, Lisbeth.
1
1.a.

Godkendelse af referat fra sidste
møde.
Hverdagen på skolen lige nu:
Emneuge i uge 41: Genbrug og
bæredygtighed med udgangspunkt
i de 17 verdensmål fra FN.
Motionsdag med Glyngøre Skole d.
12. oktober.
Halloweenfest d. 31. oktober.
Julekoncert d. 5. december.
Orientering ved Inga
Hverdagen i SFO:
Nye tiltag i SFO. Orientering ved
Lisbeth
Nyt fra elevrådet ved Birgitte.
Elevrådet har været på inspirationstur fredag d. 4. oktober.

2

Skolesport på alle skoler i Skive
Kommune. Hvordan gør vi på Durup Skole?

3

4

Evaluering af forældremøderne her
i september. Vi har denne gang haft
tilmelding på forældreintra for mellemtrinnet. Vi havde et flot oplæg
fra Louise og Marianne vedr. den
sunde digitalisering og dialogisklæsning i indskolingen. Oplæg ved
Inga.
Nye forslag og drøftelse i forlængelse af jeres Trafik-politik drøftelser på forældremøderne.

5

Lus – Er der noget vi kan gøre?

6.

Kursus for skolebestyrelsen. Hvem
deltager?

Durup Skole
Idrætsvej 2, Durup
7870 Roslev

Udsat til næste møde

Inga orienterede om hverdagen på
skolen lige nu. Ud over de nævnte
punkter har der også været matematik- og dansk fagdag på skolen i
samarbejde med Glyngøre, Oddense og Roslev skoler. Fagdagene
var for 5. og 6. kl.
Julekoncert er tirsdag d. 4. december 2018. kl. 18.30 – 20.30.
Grete fortalte at man nu har etableret tilbud om svømning en gang
om måneden. Vil opstarte kokkeskolen for 3. klasserne.
Det blev aftalt at elevrådet kommer med til mødet d. 14. januar
2019.
Forskellige løsningsmuligheder
blev drøftet. Man var enig i at afprøve forskellige muligheder i pausen, i den understøttende tid og i
SFO tiden.
Rigtig stort og flot fremmøde i alle
klasser. Godt med tilmelding på
mellemtrinnet. Gode drøftelser i
klasserne vedr. trafik. Et godt indlæg samlet for indskolingen, men
også godt med noget tid i klasserne til fælles drøftelse.
Forsalg om at lave indkørsel
til skolegården om til en
brandvej. Vi tager det med
til møde med Jakob Aagaard
Poulsen.
Se hovedlus.dk link lægges på forældreintra. Opfordring til at
kæmme alle børn i uge 42.
Send en mail til Inga hvis du ønsker at deltage.
Tlf: 9915 6100
e-mail: Ineg@skivekommune.dk

7.
8.

Skolens budget.
Personale og elever.
Næste møde d. 7. november 2018.

Inga orienterede.
Inga orienterede.

Venlig hilsen Malene Gadegaard og Inga Emborg

Durup Skole
Idrætsvej 2, Durup
7870 Roslev

Tlf: 9915 6100
e-mail: Ineg@skivekommune.dk

