Skolebestyrelsesmøde
Dato: 06.12.18
Referat: Inga
Afbud. Grete.
1
1.a.

Kl.: 18.00 – 20.00

Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Referatet blev godkendt.

Hverdagen på skolen lige nu:
Julekoncert d. 4. december. Juleklippedagen med bedsteforældre
og elev julefrokost, en dejlig tradition med stor deltagelse af bedsteforældre. Luciaoptog med 3. kl. d.
13. december både på skolen og
på ældrecenteret. Julesang på
ældrecenteret d. 19. december.
Sidste skoledag d. 20. december.

Julekoncerten har været en stor
succes. Tidspunktet og rammerne
omkring koncerten var gode og
forældrene mødte talstærkt frem.
Stor succes med elev julefrokosten
og bedsteforældredagen.

Hverdagen i SF0.
Orientering ved Lisbeth.
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Lisbeth orienterede om hverdagen
i SFO hvor man lige nu har gang i
mange juleaktiviteter. Svømning
Nyt fra elevrådet ved Birgitte.
en gang om måneden er en stor
Orientering ved Birgitte.
succes.
Elevrådet inviteres med til næste
møde i januar.
Renovering af skolens toiletter. Der har været drøftelser med rengøringsfirmaet om at gøre toiletOrden og rengøring af toiletter.
terne bedre rene. De har lovet at
være opmærksomme på probleAnsøgning anlægspuljen.
met. Vi har søgt anlægspuljen til
renovering af toiletter. Det er
endnu ikke afgjort om vi får pengene. Forventes at blive afgjort i
januar eller februar 2019. Elevrådet har arbejdet med hvordan
man pædagogisk kan arbejde med
toiletorden på en positiv måde.
Evaluering af Elev- og forældre Der var stor tilfredshed med måde
samtaler her i efteråret. Tilmelding hvorpå der har været tilmelding og
til samtaler hvordan fungerer det? rammerne for samtalerne.
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Økonomi. Herunder budget 2019
og overslags-årene 2020 og 2021.
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Elev og personalesituationen.

Durup Skole
Idrætsvej 2, Durup
7870 Roslev

Der har været afholdt møde med
Skoledirektør Jan Lund Andersen
vedr. budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2021.
Aftalen blev fremlagt og godkendt
af bestyrelsen.
Orientering.
Tlf: 9915 6100
e-mail: Ineg@skivekommune.dk

6.

Evt.

Opfordring til at søge noget på legepladspuljen. Evt. net til multibanen ? Frist d. 4. januar 2019.
Spørgsmål: Skal vi lægge referaterne ud på forældreintra??? Dette
tages op som et punkt på næste
møde.

7.
8.
Venlig hilsen Malene Gadegaard og Inga Emborg

Durup Skole
Idrætsvej 2, Durup
7870 Roslev

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

