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DAGSORDEN
af møde i
Bestyrelsen for Sorø Musiske Skole
Dato:

Tirsdag, den 12. juni 2018

Lokale:

Rådhusvej 11 på Peters kontor

Tidspunkt:

Kl. 19.00

Fraværende medlemmer:

Med anmeldt forfald:
Med uanmeldt forfald:

Indholdsfortegnelse:
ÅBNE SAGER
Sag nr. 325: Orientering fra leder.
Økonomi, personale, tilmeldinger og årets sidste arrangementer.
Sag nr. 326: Alice.
Evaluering af jubilæumsforestillingen. Planlægning og afvikling og ikke mindst alle de affødte
effekter, som elever og lærere har oplevet.
Hvad har vi lært, og hvad kan vi bruge fremadrettet?
Sag nr. 327: Bestyrelsens fremtid.
Baggrund for punktet:
Bestyrelsesformand og leder har, på deres fællesmøder, haft nogle længere snakke omkring
bestyrelsen, bestyrelsens arbejde og bestyrelsens kerneopgaver. Dette førte til en længere
snak omkring hele organiseringen af forældre/brugerinddragelse i skolens arbejde.
Vi har stillet os selv følgende spørgsmål:
- Hvad er egentlig bestyrelsens kerneopgaver?
- Er den nuværende organisering af forældre og brugerdemokrati, som en bestyrelse repræsenterer, den rigtige form?
- Er det en tidssvarende organisering af den demokratiske proces?
- Kunne man tænke sig en anden struktur, der kunne omfavne både bestyrelsens opgaver, og
omfavne en bredere demokratisk proces?
Vi ønsker en fælles refleksion over dette, mundende ud i en bestyrelsesbeslutning om hvorvidt
dette er noget, vi skal arbejde videre med efter sommerferien eller ej.
Sag nr. 328: Eventuelt.
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ÅBNE SAGER
Sag nr. 325: Orientering fra leder.
Økonomi, personale, tilmeldinger og årets sidste arrangementer.
Afgørelse:

Sag nr. 326: Alice.
Evaluering af jubilæumsforestillingen. Planlægning og afvikling og ikke mindst alle de affødte
effekter, som elever og lærere har oplevet.
Hvad har vi lært, og hvad kan vi bruge fremadrettet?
Afgørelse:
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Sag nr. 327: Bestyrelsens fremtid.
Baggrund for punktet:
Bestyrelsesformand og leder har, på deres fællesmøder, haft nogle længere snakke omkring
bestyrelsen, bestyrelsens arbejde og bestyrelsens kerneopgaver. Dette førte til en længere
snak omkring hele organiseringen af forældre/brugerinddragelse i skolens arbejde.
Vi har stillet os selv følgende spørgsmål:
- Hvad er egentlig bestyrelsens kerneopgaver?
- Er den nuværende organisering af forældre og brugerdemokrati, som en bestyrelse repræsenterer, den rigtige form?
- Er det en tidssvarende organisering af den demokratiske proces?
- Kunne man tænke sig en anden struktur, der kunne omfavne både bestyrelsens opgaver, og
omfavne en bredere demokratisk proces?
Vi ønsker en fælles refleksion over dette, mundende ud i en bestyrelsesbeslutning om hvorvidt
dette er noget, vi skal arbejde videre med efter sommerferien eller ej.
Afgørelse:
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Sag nr. 328: Eventuelt.
Afgørelse:

.
Annelies van der Meer

Vincent Breum

Susanne Eiler

Peter Østbirk

Anne Brøchner Andersen

Jesper Teistø

Vijitha Krishnarajah

Peter Mensink

.

.

.

