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SKOLEBESTYRELSEN
Distrikt Dronninglund.
Der afholdes skolebestyrelsesmøde den 4. september 2018 mødet afholdes på
Dronninglund kl. 17.30
Der er formøde for de forældrevalgte klokken 17.00.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Nyt fra:
-

Elevrådet
Dr. Lund: Intet nyt. Der er ikke holdt møder endnu. Men der afholdes snart elevrådsmøder.
Asaa: Intet nyt.

-

Skolebestyrelsen
Intet nyt.

-

Personale
Dr. Lund: Godt i gang med skoleåret.
Asaa: Godt i gang med skoleåret.

-

Ledelsen
Orientering om afgang og ny ansættelser.
Fælles opstart for al pædagogisk personale i ugen inden skolestart.

3. Forretningsorden for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen skal i forbindelse med ny valg udarbejde og
vedtage en Forretningsorden. Forretningsordenen har til hensigt at aftale tydelige aftaler omkring
rammerne for mødet. Forretningsorden er vedlagt som bilag 1.
Skolebestyrelsen ønsker at alle skoleledere i højere grad er repræsenteret på
skolebestyrelsesmøderne.

4. Kort om skolebestyrelsens arbejde. Hvilke rammer og beføjelser arbejder skolebestyrelsen under.
Kort orientering.

Blad nr.:

430 - 1 -

Formandens
initialer: GS

Der holdes en fælles aften for alle skolebestyrelser den 20. september klokken 17.30 – 21.00, Mødet
holdes på Dronninglund skole.
Orientering om det fælles møde for alle skolebestyrelser.

5. Årshjul for principper. Skolebestyrelsen skal mindst en gang i valgperioden gennemgå principperne.
Det betyder at vi de kommende 4 år skal gennemgå de eksisterende principper. Den gamle
skolebestyrelse har det seneste år været igennem alle principperne. Der skal på mødet drøftes
hvordan principperne skal behandles og hvornår de skal drøftes. 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
Vanda, Johnni og Steen kommer med forslag til datoer for arbejdsdag.
6. Præsentation af Distrikts Dronninglunds nye grundsyn og den nye kommunale sammenhængende
børnepolitik.
Alle børn gør det bedste de kan – Hvad betyder det i praksis for medarbejdere, elever og forældre?
Orientering om arbejdet med Distriktets grundsyn, Den kommunale sammenhængende
børnepolitik samt børnesyn.

7. Dagligdagen på de to almenskoler, SFO og Specialtilbud. Ledelse og medarbejdere vil give en kort
beskrivelse af stederne. Der vil efter mødet være mulighed for at nyvalgte kan få en rundvisning på
Dronninglund Skole. Der vil på næste møde være rundvisning i Asaa på skolen.
Orientering om dagligdagen i distriktet på begge skoler, samt de tre SFOer.

8. Dialogmøde med Det politiske udvalg. 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
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Den aktive undervisning - bevægelse (dette var et tema der blev tydeligt for udvalgets
medlemmer til Ungekongressen og som de er optaget af).
Drøftelse af fokuspunkter til mødet med udvalget.

9. Ferieplan for skoleårene 20/21 og 21/22
Fagforvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplaner for både skoleåret 2020-21 og 2021-22,
som foreslås sendt til udtalelse i skolebestyrelserne i perioden fra den 22. august til den 1. oktober
2018, så ferieplanerne kan blive endeligt fastlagt på møde i Børne- og Skoleudvalget den 9.
oktober 2018.
Skoleåret planlægges altid med 200 skoledage.

Feriekalender for skoleåret 2020-21
Første skoledag: 10. august
Efterårsferie: 10. oktober – 18. oktober
Juleferie: 19. december – 3. januar
Vinterferie: 20. februar – 28. februar
Påskeferie: 27. marts – 5. april
Bededagsferie: 30. april – 2. maj
Kristi Himmelfartsferie: 13. maj – 16. maj
Pinseferie: 22. maj – 24. maj
Sommerferie: 26. juni
Feriekalender for skoleåret 2021-22
Første skoledag: 11. august (onsdag)
Efterårsferie: 9. oktober – 17. oktober
Juleferie: 18. december – 2. januar
Vinterferie: 19. februar – 27. februar
Påskeferie: 9. april – 18. april
Bededagsferie: 13. maj – 15. maj
Kristi Himmelfartsferie: 26. maj – 29. maj
Pinseferie: 4. juni – 6. juni
Sommerferie: 25. juni

Skolebestyrelsen skal drøfte og komme med kommentarer til høringssvar. Er der noget som
skolebestyrelsen ønsker ændret, eller foreslår de vedlagte ferieplan godkendt.
Der udarbejdes et høringssvar.

10. Evt.
På p-pladsen i Dronninglund er der etableret ”Kys og kør”.
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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

Kommende punkter:
• Udvalgsbesøg d. 13/11.
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