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SKOLEBESTYRELSEN
Distrikt Dronninglund.
Der afholdes skolebestyrelsesmøde den 08.oktober 2018 mødet afholdes på
Asaa Skole 17.30
Der er formøde for de forældrevalgte klokken 17.00.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Nyt fra:
-

Elevrådet
Personale

3. Opfølgning på skolebestyrelseskurset. Hvad fik skolebestyrelsen ud af kurset, og hvad skal være
fremtidige fokuspunkter i skolebestyrelsens arbejde, på baggrund af oplægget fra Skole og Forældre.
Skolebestyrelsen skal på mødet sammen drøfte og sætte mål for skolebestyrelsens arbejde de
kommende fire år. Hvad vil skolebestyrelsen gerne nå og se når der er gået fire år, så vi får nogle
endnu bedre skoler end vi har nu. Skolebestyrelsens målsætning skal danne rammerne for de
beslutninger og principper som der fremadrettet bliver vedtaget. Overvej derfor inden mødet:
Hvorfor har jeg valgt at stille op til skolebestyrelsen og hvad vil jeg gerne at skolebestyrelsen sætter
fokus på og hvordan.

4

Årshjul for principper. Der skal udarbejdes et årshjul for principper. Der skal i årshjulet tages
udgangspunkt i hvilke principper som skolebestyrelsen findes vigtigst at se på først. I prioritering skal
der ses på: Hvor vigtige er er for elevernes læring, Hvor vigtige de er for skolernes udvikling, og
hvordan de stemmer overens med skolebestyrelsens mål.
Der er i dag følgende principper gældende for distriktet:
Princip for undervisningens organisering
Princip for understøttende undervisning
Princip for udbud af valgfag
Princip for klassedannelse
Princip for skole/hjem-samarbejde
Princip for dialog om elevernes og skolernes resultater
Princip for undervisningens organisering blandt det undervisende personale
Princip for ekskursioner, lejrskoler og skolerejser
Princip for fællesarrangementer
Princip for elevinddragelse
Princip for den åbne skole

Blad nr.:

431 - 1 5.

Formandens
initialer: GS

Dialogmøde med Det politiske udvalg. Der blev på det seneste møde aftalt, at Mødet holdes den 13.
november klokken 16.00 – 17.00 i Dronninglund
Der er til dialogmødet afsat en time og det er vigtigt for Lone Lex, at det sikres at det er hele
distriktet der er i fokus og ikke kun en enkelt skole.
Udvalget vil have følgende fokuspunkter, som vil danne grundlag for deres temaer til møderne:
-

Udvikling i distriktet
IT
Den aktive undervisning - bevægelse (dette var et tema der blev tydeligt for udvalgets
medlemmer til Ungekongressen og som de er optaget af).

Hvilke punkter vil skolebestyrelsen gerne drøfte med udvalget?

6

Evaluering af forældremøder. Hvad er forældrenes oplevelse af forældremødet og hvordan var
fremmødet på de respektive møder. Er der overordnede tilbagemeldinger fra forældrene som
skolebestyrelsen skal forholde sig til?

7

Evt.

Skolebestyrelsens mødekalender for skoleåret 2018/19
Datoer for kommende møder
tirsdag den 4/9 – 18 kl. 17.30 – 19.30 i Dronninglund
- mandag den 8/10 – 18 kl. 17.30 – 19.30 i Asaa
- tirsdag den 13/11 – 18 kl. 17.30 – 19.30 i Dronninglund
- torsdag den 13/12 – 18 kl. 17.30 – 19.30 i Dronninglund
- mandag den 21/1 – 19 kl. 17.30 – 19.30 i Asaa
- tirsdag den 26/2 – 19 kl. 17.30 – 19.30 i Dronninglund
- torsdag den 4/4 – 19 kl. 17.30 – 19.30 i Asaa
- mandag den 6/5 – 19 kl. 17.30 – 19.30 i Asaa
- tirsdag den 11/6 – 19 kl. 17.30 – 19.30 i Dronninglund
Årsberetning mandag den 4/4 – 19 Asaa

