Referat fra
Skolebestyrelsesmøde for Sennels Skole
Torsdag d. 5. april kl. 19.00 – 21.00
Mødeleder: Jytte
Referent: Bodil
Fraværende: Lone Ladefoged og Jytte Gill
1.

Referat fra sidste møde

2. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3. Orientering fra formanden

Ikke noget nyt
Spurgt mange, om at overveje at komme i skolebestyrelsen. Mange positive
tilkendegivelser.
4. Orientering fra Sennels
- SFO.

Mejser startet – 17 små poder. Har været på to besøg. Har haft Mejseinfo for
forældrene.
84 grottebørn på nuværende tidspunkt. Sanne er ved Mejserne og i Grotten. Amalie har
fået flere timer i Grotten.
Leg på streg – Hvad blev der af det?
Fredag d. 13. er der pyjamasfest for 0. og 1. klasse.
- Skole

Afsked med Margit – velkommen til Stine Rasmussen.
Vores nye kolleger giver udtryk for, at de er glade for at være her.
Besøg af vores nye skoleleder Lena Skovborg mandag d. 9. april.
National trivselsundersøgelse deadline 31. maj.
Ledelsesevalueringen skal ikke gennemføres på Sennels skole, da det ikke giver mening at
evaluere på en leder, som ikke er her.
Er startet på minimus, for at afdække ønsker omkring fagfordeling næste skoleår, og
hvordan man trives på stedet.

Rolighedshallen vil sælge de trekanter, vi har lånt i forbindelse med scenen og
bordopdækning til skolefest. Vi har fået forkøbsret og påtænker at købe dem. Da vi ellers
skal ud og leje hvert år til skolefesten. Jakob snakker med hallen, om de evt. vil være med.
- Elevrådet

Fælleselevrådet har fokus på mobning over de sociale medier. Der vises en lille film i 4.-9.
klasse på alle skoler. Derefter laves kahoot og samtales om emnet. Vores elevråd har her i
ugen været i 4.-5. og6. klasse med film og kahoot.
Viser film og kahoot for skolebestyrelsen.
5. Evaluering af ansættelsesforløbet med ny skoleleder

God oplevelse af ansættelsessamtaler med ny skoleleder. God stemning og atmosfære.
Hanne Toft god til at stille skarpe spørgsmål, men også på en behagelig måde. Vores
forberedelse gav god indsigt, og vi vidste, hvad vi skulle spørge om. Rart med enighed om
beslutningen.
6. Kvartalsmøde her på skolen d. 11. april
- Børnehave
- Rundvisning
- Hvad vil vi fremhæve ved skolen?
- Emner, der skal drøftes.
Hele skolebestyrelsen må gerne komme. Mødet starter kl. 19.00 – 21.00
Lars Sloth styrer mødet.
Bodil fortæller lidt om skolen.
Punkt: Mulighed for sampasning i ferieperioder mellem skole og Børnehave.

7. Strejke/lockout
Hvordan forholder vi os som forældre? Skal der arrangeres noget evt. i hallen?

Som skolebestyrelse skal vi forholde os neutrale.
8. Nyt fra personalet.

4. kl. har været til musikdag på musikskolen – stor succes.
6. kl. har været på 1. besøg på Østre skole.
6. kl. har været til forfatterdag med Kenneth Bøgh Andersen
5. kl. har været til billedkunstdag i Thisted.
5. kl. har været til Svømme/hockey stævne i Thyhallen.
9. Nyt fra forældrerepræsentanterne i Forældrebestyrelsen

6. klasse holder loppemarked d. 5. maj
6. kl. skal på klassetur fra d. 25. – 28. maj.
10. Evt.

Velkommen til ny skoleleder sættes på Intra.
Med venlig hilsen
Charlotte Brogaard

