ÅRSPLAN FOR SKOLEBESTYRELSESARBEJDET - FJORDLANDSSKOLEN
Overordnede aktiviteter
Mødedatoer SB

August

September

28. august 2018 19. september i
Skibby
Dalby

Oktober

November

December

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

22. oktober i
Skuldelev

20. november i
Skibby

17. december i
Dalby

22. januar i
Skuldelev

19. februar i
Skibby

19. marts i
Dalby

24. april i Skuldelev

21. maj i Skibby

17. juni i Dalby

1. udkast
forelægges
1. udkast
fremlægges for SB
til drøftelse

Årsberetning
Kvalitetsrapporter og
udviklingsområder

KF og kontakt til klasser

Høringsvar til
Budget for næste
år

Kommunen - interaktion

Forældre møder - Forældrearbejde

SB-Deltagelse i
forældremøder

Adhoc projekter og
udviklingsområder/planer

Trafikpolitik

Evaluering af
SB/forældremøder

Anti-mobbepolitik
og orientering
om status 7.
klasser

Opfølgning af
udviklingsplanen

Skriv. Til Kom.
Vedr. ønsker til
kommunens
budget 2017
Afholdelse af
arrangement med
forældre

Planlæg
forældremøde forår

Opfølgning på
overflytningsplan
for 7. klasserne

Årsplan 2017/2018
- revision

Årsplan

Budgetoverførsel
til næste år. Og
brug af rest
midler
behandling
Evaluering af
efteråret mht.
overholdelse af
tidsplaner for
igangværende
projekter

Nationale test Status- resultat af
frivillige test

Læseplaner og pædagogik

Opfølgning af
udviklingsplanen

Revidering af KF
mappe, samt
planlægning af KF
møde 23. januar
2018

Status på budget

Budget

Godkendelse af
årsberetning
Godkendelse af
Udviklingsplan

Afholdelse af SB
møde med Pæd.
Råd

Evt. Endelig
godkendelse af Skr. til
kommunen vedr.
ønsker til budget 2017

Status på regnskab
gl. år + nyt budget
evt. ændringer

Status på budget

Overflytningsplan
for 6. klasserne

Udskoling

Nationale Test gennemgang af
skolens resultat pr
afdeling

Fagfordeling - 1.
drøftelse/orientering
fra ledelsen

Udarbejdelse af
udviklingsplan for
næste skoleår

Fordeling af SB
forældre til klasser
samt mødedato for
kommende
forældremøde

Resultat af årets
forældretilfredsheds
undersøgelse
drøftes

Princip om
elevfravær

??

??

??

??

Endelig godkendelse
af
fagfordeling/timepla
n

Status på budget

Budgetoplæg skal
fremlægges
SB/Budgetoverførsel
til næste år. Og brug
af restmidler

??
Undervisning og IT

SFO arbejde

SFO-Råds møder - nedlagt
Husrådsarbejde arbejde

Husråd møder
Udvalg / Råd som kan/SKAL
etableres:
Inklusionsudvalg
Visions- og værdigrundlagsudvalg
Trafikudvalg
PR-Udvalg
IT-Udvalg - IT Handleplan
Elevrådsudvalg
Princip udvalg
Trivsel på tværs - med husråd
Kontaktforældreudvalg

Status på budget udmelding /
reminder vedr. SFO
sampasning uge
42/Status på
sommerferie
belægningen

Godkendelse af
endeligt budget

Planlæggelse af SB's
deltagelse på 1.
forældremøde efter
sommerferie

Opfølgning på
overflytningsplan
for 6. klasserne

Status fra udvalg/råd * Se hvilke råd
der kunne være nedenfor
Princip arbejde

Godkendelse af
udviklingsplan for
næste år

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO

Årsplan 2018 /
2019 - HUSK - Nye
møde datoer
aftales for nyt
skoleår

