
Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 15.08.16. 

 

Bestyrelsen har afholdt møde og var omkring følgende ting: 

På skolen: 

 Vi er godt i gang efter ferien. Der er startet 7 elever i 0.kl. og vi er pt. 90 elever, som fordeler sig 
ligeligt over klasserne. 

 Aftalen omk. Ellen Sørensen er forlænget. Hun tilbyder snakke / samtaler med eleverne i 
’Elastikken’ efter behov. Ellen er uddannet pædagog og er på skolen til 1. nov. 2016. 

 På skolen er startet elever fra Australien, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Personalet 
skal grundet dette til et foredrag i ’Dansk som andetsprog’ den kommende uge. 

 PPR vil vejlede omk. 0.-1.kl. og komme med gode råd til forbedringer ift. at lære eleverne at gå i 
skole / klassens trivsel. Dette sker også den kommende uge. 

 Der er på skolen etableret et læserum med pallemøbler. Hvortil der er bestilt hynder. 
 
I Børnehuset: 

 Rasmus (gammel medhjælper) dækker ind for Sonja, mens hun er væk. 

 Sommerferieugerne er forløbet fint. 

 Børnehuset havde en god lejr, men ønsker at finde en lejr med flere små rum til næste år. 

 Børnehuset nyder at benytte skolegården. Den giver god læring for alle. 
 

Vedligehold og forbedringer af bygninger: 

 El-hovedindføringen er skiftet pga. nedslidning.  

 Alarmen er skiftet, men der mangler de sidste justeringer.  

 Der er opsat overvågning i skolegården.  

 Belægningen ved indgangen til skolen er færdig.  

 Vinduerne i sydsiden i nordfløjen er angrebet af råd.  
 

Bevægelse i undervisningen: 
Da mængden af og indholdet i ’bevægelse i undervisningen’ på skolerne i hele landet har stor bevågenhed, 
er der lavet en skitsering af hvor meget tid der bruges ugentligt på Gludsted Friskole. Vi er opmærksomme 
på hvordan vi tilrettelægger det på vores skole og hvilke elementer der indgår. Bevægelsen er en del af 
vores værdigrundlag. Alle lærer har været på kursus i det og/eller instrueret i det. 
 
Husk 
Lola Jensen kommer i Sognegården d. 2. november 2016 kl. 19-21. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Skolebestyrelsen 


