Skolebestyrelsesmøde
Dato: 07.11.18
Kl.: 19.00 – 21.00
Referat: Inga
Afbud. Mette, Grete, Henriette.
1
1.a.

Godkendelse af referat fra sidste
møde. Vi skal godkende to referater.
Hverdagen på skolen lige nu:
Evaluering af halloweenfesten.
Motionsdag med Glyngøre Skole.
Forældresamtaler i november.
Julekoncert d. 4. dec.

Hverdagen i SFO:
Orientering ved Lisbeth
Nyt fra elevrådet ved Birgitte.
Orientering ved Birgitte.

Blev godkendt.
Orientering ved Inga En rigtig god
Halloweenfest hvor over 500 mennesker deltog i festen. Rigtig god
underholdning af skoleelever på
multibanen. Det nye lydanlæg fungerede godt. Flot motionsdag på
skolen med deltagelse af mange
forældre fra både Glyngøre og Durup. Invitation til bedsteforældre
på klippedagen d. 30. november.
Invitation til julekoncert d. 4. december kl. 18.30 – 20.00.
Orientering ved Lisbeth. Nye tiltag
i SFO her til efteråret, som børnene har mulighed for at melde sig
på. Svømning er et tilbud en gang
om måneden.
Elevrådet laver julefrokost for alle
for alle elever på skolen fredag d.
30. november. Ansøgning til elevrådspuljen går snart i gang.
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Politik på skolen for brug af mobil- Punktet blev drøftet. Der var ikke
ønske om en revideret politik på
telefon. Vi gennemgår vores nu- området.
værende politik på området. Er
der nogle ting vi skal være opmærksomme på?
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Brug af Ipad og bærbare computere
på skolen. Evaluering af hvordan
implementeringen er forløbet indtil
nu. Er der brug for principper eller
politikker på området?
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Er der brug for en madpolitik på
skolen?

Durup Skole
Idrætsvej 2, Durup
7870 Roslev

Måske brug for en vejledning til
nye forældre i 0. kl. omkring opsætning af maskinen. Hvad må
man som forældre og hvad må
man ikke. Inga vil undersøge sagen og lave en vejledning til næste
år.
Skolebestyrelsen synes ikke der er
behov for en madpolitik på skolen.
Tlf: 9915 6100
e-mail: Ineg@skivekommune.dk
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Elev- og personale nyt.

6.

Økonomi.

7.

Evt.

Der er allerede beskrevet om vores frugtordning i virksomhedsplanen. Der er naturligvis ikke slik på
skolen og kun sodavand til skolefester og lign. Kageordninger i klasen er OK. Der bør kun være et
stykke kage til hver elev.
Ny skolesekretær starter pr. 1. december 2018. Der afholdes afskedsreception d. 30. november
kl. 14.00 for Jytte Kristensen.
Orientering. Inga afholder møde
med Jan Lund Andersen vedr. personale reduktion pga. elevnedgang
og stop for linjefag.
Næste møde drøftes udviklingen
med renovering af toiletter. Der er
ansøgt anlægsmidler til opgaven.

8.
Venlig hilsen Malene Gadegaard og Inga Emborg

Durup Skole
Idrætsvej 2, Durup
7870 Roslev

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

