Referat af Skolebestyrelsesmøde for Sennels Skole
22/1 kl. 18.00
Mødeleder: Jytte
Referent: Peter
Fraværende: Janni, Lone, Laila, Mathias og Esther. Linda kommer senere.
1.

Referat fra sidste møde

Godkendt

2. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

3. Orientering fra Elevrådet

Elevrådet synes det er en god ide med fredagsbooster, men ikke hver uge. Måske hver
anden uge. Elevrådet vil gerne overtage planlægning og udførelsen. Fredagsbooster tages
op på et personalemøde først i februar. Herefter laves der en ny plan.
Julie fra 4. foreslår at der laves et ”afstressningsrum” med en boksebold til at slå på hvis
man bliver sur.
Til fastelavnsfest den 9. februar kårer elevrådet den bedst udklædte fra hver klasse.
4. Orientering fra formanden

Intet nyt. Formandsmøde blev aflyst.
5. Orientering fra Sennels
- SFO.

Laila syg
- Skole.

80 ansøgere til rengøringsstillingen indtil nu.
20 ansøgere til lærerstilling indtil videre.
Mister en elev til Østre fra vinterferien.
Budgettet for 17 er ok. Samlet overskud på 570.000 alt sparet i drift. Delvist pga.
indkøbsstop. Alle penge ser ud til at blive overført.
Michaela er kommet godt i gang.

6. Udtalelse til ferieplan 2019/2020

Bestyrelsen godkender ferieplanen.
7. Udtalelse vedr. kvalitetsrapport

Trist at se Thisted være bagud i faglige prøver.
Ellers er rapporten taget til efterretning.
8. Gennemgang af ansøgninger

Ansættelsesudvalget består af Rikke, Charlotte, Jytte, Laila, Bodil og Peter.
9. Drøftelse af udkast til nyt logo og visuel præsentation af værdier.

Logo: Der ønskes mere skolerelateret indhold i figurerne. Evt. med en bygning.
Ballon: ”Sennels Skole” flyttes til at blive trykt i kurven og ballonen sluttes helt op. ”Tillid”
og ”viden” skal kunne ses bedre. Evt. Skrives nedad.
Kun ballon. Uden baggrund. Gennemsigtig. Lysegrøn i midten, mørkegrøn i siden. Lidt
mørkere farv på kurven.
10. Nyt fra personalet.

OK 18 fylder meget. Kortlægning bliver kigget igennem, og der bliver snakket med
klasserne om de svar der er givet.
11. Nyt fra forældrerepræsentanterne i Forældrebestyrelsen

Intet nyt
12. Evt.

I.A.B

Med venlig hilsen
Charlotte Brogaard

