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SKOLEBESTYRELSEN
Distrikt Dronninglund.
Der afholdes skolebestyrelsesmøde den 13.november 2018 mødet afholdes på
Dronninglund Skole 17.30-19.30
Der er formøde for de forældrevalgte klokken 17.00.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Nyt fra:
-

Elevrådet
Asaa: Intet nyt
Dronninglund: Arbejder med digital dannelse som elevrådet skal præsentere i klasserne.

-

Personale
Intet nyt

3. Distriktets resultater fra afgangsprøverne i juni 2018. Claus Jørgensen vil gennemgå resultaterne fra
sommerens afgangsprøver og vil se fortælle om, hvilke opmærksomhedspunkter der er og hvilke
tiltag der efterfølgende er gjort. På siden:
https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/karakterer kan I blandt andet finde masser af data
på elevernes resultater fra sommerens afgangsprøver. Der er vedlagt bilag med oversigt over
karaktergennemsnit i de enkelte fag for skoleårene 15/16, 16/17 og 17/18. Bilag 1. Skoleleder Claus
Jørgensen deltager i punktet.
Oplæg ved Claus Jørgensen med gennemgang af karakterer for Dronninglund sammenholdt
med de nationale karakterer.

4

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. Ledelsen har planlagt en proces for
punktet, hvor der bliver masser af drøftelser i par og grupper.
Se: https://prezi.com/uhqyyqrxdc0x/skolebestyrelse-i-distrikt-dronninglund-201819/
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Afsæt for en proces med arbejdet med visionen for skolebestyrelsen i Distrikt Dronninglund,
som fortsætter på kommende møder.
5

Årshjul for principper. Skal der 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
Beslutning om at der fremadrettet kommer et punkt på dagsordenen til arbejdet med relevante
principper. Steen udarbejder et årshjul for arbejdet med principper. Næste princip der skal
revideres er princippet for elevinddragelse.

6

Budgetopfølgning per 31. oktober. Gennemgang af det overordnede forbrug pr. 31. oktober for
distriktet. bilag 3.
Gennemgang og drøftelse af budgettet. Opmærksomhed omkring lønforbruget på løndelen.

7

Evt.
Drøftelse af form og indhold for referat og nyhedsbrev. Fremadrettet vil der være en
uddybning i referatet indenfor rammen.
Skolebestyrelsens mødekalender for skoleåret 2018/19
Datoer for kommende møder
- 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

