Skolebestyrelsesmøde nr. 167

Skolebestyrelsesmøde VIRTUELT (se mail)
onsdag den 3/3 kl. 18.30 – 21.30
Torsdag 8/4 I

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Louise

Mandag 3/5 N

Skolebestyrelsesmøde – Medplanlægger Marie Louise

Tirsdag 2/6 N

Skolebestyrelsesmøde - Medplanlægger Lene

Afbud:

Punkt:
1.

Tidsramme:

Indhold:
Godkendelse af referat

2.

18.30 – 18.50

3.

19.00 – 19.25 Status på Corona

4.

19.25 – 19.30 Opfølgning på temadrøftelser

5.

19.30 – 19.40 Muligt medlem til ungebestyrelsen
- Har vi en interesseret ud fra beskrivelsen?

Siden sidst (almen og special)
- SFO og børnehave
- Skole incl. SGU
- Forældregruppen
18.50 – 19.00 Nyt fra elevråd

Beskrivelse fra ungeleder, Søren Pedersen:
Vil du være med til at styrke ungelivet i Ikast-Brande?
Ungebestyrelsen består af forskellige repræsentanter, som alle
ønsker at udvikle og skabe gode tilbud til unge i kommunen.
Ungebestyrelsen er bestyrelse for 10. klasses centeret (IUC), IkastBrande Ungdomsskole, Heltidsundervisningen og Ikast-Brande
Ungdomsråd (IBUR).
Vi mødes cirka 8 gange årligt til bestyrelsesmøder, hvor vi drøfter
forskellige aktuelle emner. På nuværende tidspunkt har vi fokus på
at fortælle historien om et attraktivt 10. klasses tilbud og skabe et
bæredygtigt Ungdomsråd, som kan være et samlingspunkt for
kommunens unge. I Ungebestyrelsen mødes både ledere,
medarbejder og kommunens unge i øjenhøje for at skabe vækst og
trivsel for kommunens unge. Vi bestræber os på at betyde noget og
gøre en forskel ved at understøtte ungeområdets aktører.
Du får indblikket bagom det kommunale arbejde på ungeområdet
og får som ungebestyrelsesmedlem reel indflydelse på
beslutninger, samt muligheden for at gøre en positiv forskel med
ideer og engagement.
Vi håber, at dette kan vække din interesse. Der er rig mulighed for
at komme med indspark og få indflydelse på, hvordan vi i IkastBrande kommune arbejder med et stærkt ungdomsliv.

6.

19.40 – 20.00 Orientering om Ikast Complete
- Seneste udvikling i Sportscampus Ikast Brande
20.15 – 21.15 IS:

Bilag:

Skolebestyrelsesmøde nr. 167

- Godkendelse af budget 2021 fra budgetudvalget
(rammebeløbet)
- Godkendelse af budget fra SFO (rammebeløbet)
- Planlægning af næste skoleår
(tildeling, normering, klasser)
- Opdatering af principper
NO:
- Planlægning af næste skoleår
(tildeling, normering, klasser)
- Opdatering af principper
7.

21.15 – 21.25

Personalesager

8.

21.25 - 21.30

Evt.

Punkter til kommende møder: Drøftelse af metode for ny sundhedspolitik
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