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SKOLEBESTYRELSEN
Distrikt Dronninglund.
Der afholdes skolebestyrelsesmøde den 5. april 2018 mødet afholdes på
Dronninglund Skole kl. 18.00
Bemærk, der er formøde for de forældrevalgte klokken 17.00. Der er skolebestyrelsens årsberetning klokken
17.30.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Nyt fra:
-

Elevrådet
Ingen møder i Dronninglund siden sidst. Men god skolefest.
Asaa drøftelse om hestespring i gymnastiksalen, arbejdsdag og kæledyrsdag. Skolefesten gik
godt.

-

Skolebestyrelsen
Vi har behandlet en henvendelse fra forældre vedr. elevantal i specialklassen.

-

Personale
Asaa: Ny bh.kl.lærer er startet i dag. Proces i gang med tiltrængt oprydning i skolens gemmer.
Dronninglund: Overenskomstforhandlingerne fylder.

-

Ledelsen
Steen fremlægger de tal vi kender for næste skoleår. Der er markant nedgang i kommende 10. kl.
Der er handleplan klar i tilfælde af konflikt.

3. Opfølgning på Årsberetning.
Skolebestyrelsen går i tænkeboks om hvordan vi fremover fremlægger årsberetningen i henblik
på at få flere forældre i dialog.

4. Principper for elevfravær,

Godkendelse af princip for elevfravær. Princippet har været drøftet på mødet den 14. marts. Bilag 1
Generelle rammer og regler for fravær er godkendt og kobles på handlingsplanen for fravær.
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5. Principper for arbejdets fordeling blandt personale.

Godkendelse af princip for arbejdets fordeling blandt personale. Princippet har været drøftet på
mødet den 14. marts. Bilag 2
Godkendt med få rettelser.

6. Godkendelse af princip for understøttende undervisning. Princippet har været drøftet på mødet den

14. marts. Bilag 3
Godkendt med få rettelser.
7. Drøftelse af princip for holddannelse. Princippet skal godkendes på kommende møde i maj.

Nedsættelse af arbejdsgruppe der kan udarbejde udkast til princip på baggrund af drøftelsen til
efterfølgende godkendelse. Gældende princip fra Asaa er vedlagt som bilag 4.
Princippet er drøftet og bestyrelsen har forholdt sig til det. Vi mener princippet er indeholdt i
principperne om klassedannelse, undervisningens organisering og understøttende
undervisning.
8. Evt.

Kommende Skolebestyrelsesmøder:
- torsdag den 5/4 – 18 kl. 17.30 – 19.30 i Dronninglund
- mandag den 7/5 – 18 kl. 17.30 – 19.30 i Asaa
- tirsdag den 12/6 – 18 kl. 17.30 – 19.30 i Dronninglund
Årsberetning den 5/4 – 18

