DAGSORDEN
TIL
Møde i fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi skole og -dagtilbud
Dato: Onsdag den 27/4 2022
Tid: Kl. 17.00 - 19.00
Sted: Jacobi Skole, mødelokalet ved administrationen ”Junibakken”
Med mulighed for at deltage på teams, hvis man har behov for det.

Tid
17.00

Dagsorden

Formål med punktet

Arbejdsform

At vi får sagt goddag til
hinanden.

Formanden bød velkommen

Godkendelse af dagsorden og
referat

At godkende dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Orientering fra formanden

At bestyrelsen ved, hvad der
aktuelt rører sig.

Velkommen til mødet
/v Formanden for bestyrelsen

17.00

17.00

v/Anja
Klage fra Birgitte Ellehage (forslag til
svar er udsendt)
•
•

Valg til fællesbestyrelsen
Tidsplanen gennemgås
status på valget?

Der var en rettelse til februarreferatet som var blevet overset.

Der blev vedtaget at svar til Birgitte
Ellehage.
Valget til bestyrelsen blev drøftet
igennem. Vi mangler en suppleant.
Anne Marie vil tage kontakt til en
forældre fra hendes klasse som
tidligere har været interesseret.
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Tid

Dagsorden
•

Formål med punktet

Arbejdsform
Anja havde deltaget i en workshop
på skolen sammen med personalet
om seksualitet, og vi drøftede at
skolen burde have en seksualpolitik.

Seksualpolitik?

Bilag er vedlagt dagsordenen

Marie laver et udkast til næste
møde, som vi kan tage
udgangspunkt i.

17.30

Aktuelt på skolen
v/Skoleleder
•
•
•
•
•
•

Aktuelt på skolen
Ansættelser
Fremskrivning næste skoleår
Økonomi
FC Jacobi, samarbejde med
DBU
Svar til DCUM

At bestyrelsen orienteres
om skolens drift og
udvikling.

Vi er godt i gang med planlægning af
næste skoleår. Personalet har holdt
to møder i deres kommende team
og fagfordelingen er i gang.
Vi skal ansætte både lærere og
pædagoger, da vi har elevtilgang.
Bestyrelsen sidder med i
ansættelsesudvalget som de plejer.
Vi gennemgik lige oversigten over
kommende teams og klasser.
Økonomi:
Administrativ leder Maria Have
præsenterede skolens økonomi og
fagkonti. Vi forventer, at komme ud
af 2022 med et lille underskud på
600.000 som skyldes stigende
elevtal.
FC Jacobi:
Lærer Nicolai Nielsen præsenterede
arbejdet med FC Jacobi skolens nye
fodboldklub, som er kommet op at
stå gennem et samarbejde med
DBU.
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Tid

Dagsorden

Formål med punktet

Arbejdsform
Eleverne træner tirsdag og torsdag
og er meget motiverede for træning.
Den 10/5 kommer der trænere fra
DBU og skal træne sammen med
eleverne.
Man kunne sagtens tænke et
udvidet forældresamarbejde i
projektet.

18.15

Princip for undervisningens
organisering

Vedtagelse af princip

Vi drøftede udkast til princippet.
Der manglede noget med
overgangen fra børnehave til skole.
Vi aftalte at Solsikken skulle arbejde
lidt videre på ordlyden, så kan
princippet behandles igen på næste
møde.

19.00

Afrunding og tak for nu
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