Brøndby Strand Skole
Skolebestyrelsesmøde d.26. februar 2020
Skolebestyrelsesmøde

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 18 – 21
Formøde for forældrerepræsentanterne
kl.17.45-18.00.

Overbygningen

Rikkes kontor

Dirigent: Ole Sønderup
Referent: Finn Rigét
Tilstedeværende:
Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole
Sønderup, Diana Hemdrup, Annette Nerup
Jakobsen, Fozia Shah.
Marian Weng, Latifa Mojib, Susanne B. Jensen
Elevråd: Ali og Melike
Rikke Rubek, Helle Dinesen, Finn Rigét

Afbud: Arne Hurup Christiansen, Said Mo El
Idrissi
Pkt. 0
Ingen kommentarer
Referat fra sidste møde:

Pkt. 1
Diverse og refleksion
Pkt. 2
Elevrådets punkt.

Pkt. 3
Fastelavn, ved Ina
Debat og afklaring

Snackautomaten kommer i gang på tirsdag og
priserne fremlægges. Betaling foregår via mobilpay
og kontanter.
Udendørslege i frikvartererne i 10 pausen en gang
om ugen - starter til april. Der bliver meldt ud til
eleverne hvor og hvornår og det er uden tilmelding.
Hvorfor skolen aflyser fastelavn i Indskolingen?

Hvorfor vælger man at holde fastelavn i SFO'en
fredag i vinterferien i stedet for fastelavns mandag?
Der er desværre sket fejl og misforståelser i år,
hvilket resulterede i at arrangementet blev holdt i
vinterferien i SFO'en, hvor der var cirka 90 børn
som deltog.
Samlet er svaret at der fredag i uge 7 næste år, og
fremover, bliver holdt fastelavn i Indskolingen.
Pkt. 4
Tilstedeværelse på kulturweekenden, ved
Annette

Rikke har et møde med Mikkel i næste uge omkring
eventuel deltagelse i kulturweekenden. Rikke
fortæller om sit møde med Mikkel næste gang.

Pkt.5
Program for den 11. marts

Forældreforeningen og skolebestyrelsen starter
18.15 til kl. 18.50 og derefter kommer Lars
Netteberg på kl. 19.00-21.00. Det kommer på fb og
Aula nu og en gang til tættere på datoen.
Det kan hænde i sjældne tilfælde at eleverne får
tidligt fri, men det selvfølgelig ikke kutyme. Hvis
det sker, skal elevernes forældre informeres.

Pkt.6
Orientering om at få tidligere fri, v ed
Rikke e fter ønske fra Annette
Pkt. 7
Meddelelser:
a.
b.
c.
d.
banko
e.

Pkt. 8
Evt.

Formanden
Skole, plus info om Unicef RS
SFO
Forældreforening herunder
Øvrige

a) Ole informerer om dataseminar
b) Ønsker til besøgsdagen efterspørges. Ansættelse
af SFO-leder, samtaler d. 2. og 3. marts, tilmeld jer
til RR, hvis I ønsker at deltage.
Medarbejdertrivselsdag med APVd.6. marts hvor
alle medarbejdere deltager. Dialog mellem SFO'en
og Lommepengeprojektet omkring
Ungelæsevejleder på SFO'en.
c) budgetrammen er lige kommet, og det ligner
sidste års.
d) Forældreforeningen hyggede sig i sidste uge og
har det rigtig hyggeligt.

