Skolebestyrelsesmøde – forslag til Agenda
Mødedato

29.09.2021

Møde nr.

Mødetid

17.30-19.00

Mødested

Lærerværelset

Til stede
Afbud

Timm, Grith, Kristine,
Emne

#
1.

Ansvar-

Tid, til

lig

Nyt fra formanden

Dickte

17.35

Kommunikationsstrategi

Vibeke/

17.55

Orientering fra Vibeke, hvor langt er vi i processen med involvering

Dickte

Der er underskrevet nyt budget for Hørsholm Kommunen. Budgettet
tages op på det næste skolebestyrelsesmøde.
2.

af medarbejderne.
Facebook- hvad vil vi bruge dette medie til?
Skolen har haft kommunikationsstrategien på pædagogisk udvalg.
PU vil gerne arbejde videre med strategien på de kommende møder.
Det skal nu på LMU.
I forhold til Facebook ønsker vi at høre, hvad skolebestyrelsen ønsker, at den skal bruges til. Timm sender retningslinjer fra Mørkhøj
Skole til bestyrelsen.
Aula er kommunikation ind i skolen til dem, der allerede er brugere,
mens Facebook er mere en ”reklamesøjle” for skolen…
Britt og Pernille tager opgaven til januarmødet
3.

Frihedsgrader

Vibeke

18.15

Princip for lejrskoler

Dickte/

18.35

Princippet er nu 1. behandlet.

Vibeke.

Udspil fra Undervisningsministreret, som kom før sommerferien.
Hvordan forholder Usserød Skole sig dette?
Mikkel arbejder videre med et forsøg på 8. og 9. årgang. Mikkel
kommer med på et kommende bestyrelsesmøde i forhold til, om vi
evt. skal sætte et forsøg i gang fra januar 2022.
4.

Bestyrelsen ønsker også at diskutere skolerejser fx Erasmus+
5.

Kantinepriser
Der er forskel på prisen, når man bestiller på nettet og hvis man
køber på skolen.
Forklaringen er, at der skal betales afgift for hjemmeside, emballage, labels mm.

Jasper

18.40

Skolen undersøger, hvor længe kantinens kontrakt løber.
Elevrådet har lavet en undersøgelse af kantinen, som de sender til
ledelsen.
6.

Lærernes dag

Dickte

18.50

Nyt fra Ledelse

Vibeke/

18.55

Brandøvelse

Mikkel

Der er lærernes dag d. tirsdag d. 5/10.
Bestyrelsen laver en hilsen på Aula, og ledelsen sørger for, at der
bliver købt kage fra bestyrelsen.
7.

Skolepatrulje
Legepatrulje
3 børnehaver er inviteret med til samling og besøgsdage i SFO
Aktionslæringsforløb
Tilbage i skole
Skilsmissegrupper genopstår i januar – vi har to medarbejdere på
kursus i november.
Lego League, Edison
8.

Evt.

Fælles

Opmærksomhed på, hvordan man cykler til skole.

Side 2

19.00

