BIERSTED SKOLE
SKOLEBESTYRELSESMØDE
Onsdag den 17.11.21 kl. 17.00 til 19.00

Afbud: Morten, Dennis, Marianne

Indlæg til Nyt fra Skolen: Karl Peder

1) Referat godkendt

REFERAT:

2) Film om Biersted gennem

DAGSORDEN:

idrætsforeningen vi henviser til at ansøge om
penge til projektet gennem liv i by og skole.

Til godkendelse:
1) Mødereferat 26.08.21 (bilag 1)

Til drøftelse:
2) Film om Biersted (Idrætsforeningen
har gennem AD Media forespurgt om
vi vil bidrage til en film om Biersted –
pris 2500-3500 kr.)

3) Nyt fra elevrådet.
Det godkendes at elevrådet sælger æbleskiver til
juleklippedag.
Elevrådet har afprøvet nye skolemøbler og har
været med i beslutningen om hvilke elevstole, der
købes ind til klasserne.
Elevrådet ønsker mikroovne til klasserne. Der
blev på mødet aftalt, at elevrådet undersøger hvad
behovet er. Derefter tages det med i udskolingen.
4) Meddelelser:

Til orientering:

-

3) Nyt fra elevrådet
4) Meddelelser:
- Det kommunale budget 2022
- Skolevalg
- Retningslinjer for behandling af
klager over ansatte (bilag 2)
- Budgetopfølgning 2021(bilag
3)
- Makerspace
- Skolemøbler
- Madkundskab
- Forældrehenvendelse

-

-

5) Eventuelt

Næste møde: 13.12.2021
-

Orientering om det kommunale
budget 2022 på skole og SFOområdet.
Skolevalg: Udskolingen havde
en god og spændende dag med
Skolevalg. De havde bl.a. besøg
af forskellige
ungdomspolitikker.
Retningslinjer for behandling af
klager over ansatte: De er
blevet revideret og godkendt i
MED
Budgetopfølgning 2021:
Ændringer på de forskellige
poster blev fremlagt.
Makerspace: Etablering af
Makerspace er i fuld gang. Det
er spændende projekt, som vi
glæder os til at kunne vise mere
af til mødet i januar.
Skolemøbler: Der bestilt møbler
til skolens elever
Madkundskab: Vi forventer
byggeriet bliver færdig i uge 7
– Vi glæder os
Forældrehenvendelse

5) Eventuelt
- Arbejdstilsyn har været på
besøg og vi har fået en grøn
smiley
- Motorikbanen er på vej ved
fodboldbanerne.

