Skolebestyrelsesmøde
Dato: 27.08.18
Kl.: 19.00 – 21.00
Referat: Inga
Afbud: Anders
Godkendelse af referat fra sidste
Blev godkendt.
1
møde.

1.a.

2

Hverdagen på skolen lige nu:
Orientering om skolestart.

Orientering ved Inga

Hverdagen i SFO:
Orientering om opstart i SFO ved
Lisbeth.

Orientering ved Lisbeth

Nyt fra elevrådet ved Birgitte.

Orientering ved Birgitte.

Valg af formand og næstformand. Malene Gadegaard blev valgt til
formand.
Gennemgang af rammer for sko- Ditte Haddad blev valgt til næstlebestyrelsens arbejde samt tavs- formand.
hedserklæring.

3

Høringssvar vedr. etablering af
idrætsklasser i Skive Kommune.
Bilag eftersendes til jer og behandles på mødet.

4

Forældremøder i september og information om vores trafik politik.

Durup Skole
Idrætsvej 2, Durup
7870 Roslev

Skolebestyrelsen er bekymret for
at offentligt finansieret eliteklasser
vil dræne folkeskolen for både elever og økonomiske midler. Man
mener ikke det er en offentlig opgave at drive eliteklasser. Malene
og Inga vil sammensætte et forslag til høringssvar, som sendes til
bestyrelsen til godkendelse og
kommentarer.
Indskoling forældremøde d. 12.
september kl. 19.00 – 21.30.
Mellemtrin d. 26. september kl.
19.00 – 21.00.
Skolebestyrelsen fortæller i klasserne om trafikpolitikken og åres
arbejde i skolebestyrelsen.
0. kl. Ditte
1. kl. Henriette
2. kl. Anders
3. kl. Malene
4. kl. Henriette
5. kl. ( Lars ) Inga
6. kl. Mette

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

5

Svømmeundervisning på de forskellige klassetrin. Hvor meget og
hvornår? Oplæg ved Inga.

6.

Budget 2019. Forslag fra børne og
familieudvalget.

7.
8.

Skolens budget.
Personale og elever.
Datoer for møder dette skoleår.

Indskoling svømmer hver fredag
kl. 12.30 – 14.00 Altså halvanden
time hver uge. 3. kl. til og med 6.
kl. svømmer 45 min. hver tirsdag.
3. kl. og 6. kl. kl. 12.30 – 13.15 og
4. kl. og 5. kl. 13.15 – 14.00.
Hvis udvalget skal spare ca. 10
mio. kr. så skal der ske ændringer
på skolestrukturen gældende pr.
1. august 2021. Det vil i så fald
være meget store ændringer.
Orientering ved Inga
Orientering ved Inga
Næste møde d. tirsdag d. 9. oktober, torsdag d. 6. december og
mandag d. 14. januar.

Venlig hilsen Malene Gadegaard og Inga Emborg

Durup Skole
Idrætsvej 2, Durup
7870 Roslev

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

