Referat af Skolebestyrelsesmøde for Sennels Skole
6/2 kl. 18.00
Mødeleder: Jytte
Referent: Peter
Fraværende: Michael
(Bodil deltager i mødet)
1.

Referat fra sidste møde

Godkendt
Vedr. punktet fra sidste gang vedr. kvalitetsrapporten bemærkes det, at skoleområdet har
været genstand for besparelser, Dette kan muligvis aflæses i det bekymrende resultat.
2. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

3. Orientering vedr. ansættelser.

Vi har ansat Kristine Pedersen som afløser for Edith. Kristine er 33 år og har lang erfaring
med rengøring. Som afløser for John har vi ansat Isabella Friis Søndergaard. Isabella er
28 og kommer fra Århus og planlægger at flytte til Sennels.
Til Mejserne har vi ansat Sanne (tidligere PAU-elev) og Amalie samt Pernille. Amalie vil
også have timer fra marts, da der er timer der skal dækkes til svømning og idræt.
4. Orientering fra formanden.

- udtalelse fra skolebestyrelse er udsendt som besked på intra. Denne udtalelse er også
gengivet i Sognebladet. Udtalelsen har fået positiv respons.
5. Orientering fra Sennels
- SFO.

Intet nyt
- Skole

Fastelavn på fredag
Skyumelever kommer i morgen, og 4. klasse skal til Skyum.
Fredagsbooster overtages af elevråd.

6. Udarbejdelse af kriterier til stillingsopslag til ny skoleleder.
(se inspiration i bilag)

Kombination af Nors og Koldby. Begyndelse som Koldby. Fra ”om dig” som Nors.
På Sennels Skole i det skønne Thy ved fjord og skov. A
Aktiv lokalsamfund. Vores Kerneværdier. Velfung..skole med lokal forankring.
Enkelte afsnit skal slettes/ændres. Bygge på tradition men også med blik for fornyelse.
Morgensang. Eksempler på fællesskab. Fokus på trivsel, medinddragelse….
Tydelig Innovativt kreativ. Energisk, glad udadvendt.
Elementer fra Koldby Skole vedr lokalområdet. ”stikke en finder i jorden”
Vedr. LP, min udd, og program for læringsledelse (se beskrivelse fra Hannæs) Sennels
Skole er en del af program for læringsledelse hvor vi har arbejdet med professionelle
læringsfællesskaber og min uddannelse.
Husk ”aktivt lokalsamfund” i indledningen.
7. Drøftelse af nyt udkast til nyt logo og visuel præsentation af værdier.

Ballon: Poserene på siden skal gerne ligne sække. Ikke dråber. Ellers vedtaget.

8. Nyt fra personalet.

Intet nyt

9. Nyt fra forældrerepræsentanterne i Forældrebestyrelsen

Intet nyt
10. Evt.

Med venlig hilsen
Charlotte Brogaard

