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Tlf. 87 13 63 00
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11/01/2018

Referat af skolebestyrelsesmøde 21. august 2017
Tilstede: Torben, Birgitte, Marianne, Lene A, Anders, Carina, Connie, Thomas, Jesper, Henrik,
Helle og Lene L
Morten og Connie kommer lidt senere
Afbud: Kasper
Referent: Lene L
1.

18:30

Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min
Udskudt til næste møde

2.

18:35

Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 10 min

Holddeling er sat i gang. Holddeling skal foregå på alle årgange. Fokus på
læringsplatformen Min Uddannelse. Første år med MU – vigtigt at pointere, at det er
et øveår, hvor udtrykket kan være forskelligt fra klasse til klasse.
Elevrådet har endnu ikke konstitueret sig og der er derfor ikke elever med til mødet.
Personale: Ansat Hacer (pædagog), Hanna (dansk/idræt/eng/tysklærer) og Eva
(mat/musiklærer). Jan Stig er kommet fra Center 10 (overflyttelse, da Center 10
lukker). Jan Stig har imidlertid fået andet job, men bliver her i sin opsigelsesperiode,
indtil vi har fået ansat ny lærer.
Skolens pædagogiske personale har været på Internat.
Pt har vi to faste stillinger og et vikariat slået op.
Forældreråd forsøges i gangsat i klubberne (Lisbjerg, Trige og Spørring)
Ny forælder er kommet i bestyrelsen, da Hevi er flyttet. Det er Thomas, barn i 1b.
velkommen til.
SFO var på heldagstur i uge 27. 100 børn i Mols Bjerge. Mange gode tilbagemeldinger
fra børn og forældre. Det tåler en gentagelse☺
4. klasserne er ”forsvundet” fra SFO og går nu i klub. 3. klasserne er nu de ældste børn
i SFO’en. Forældre har henvendt sig med frustration over, at der ikke har været
morgenpasning til børnene i 4. klasserne i sommerferien. Frustrationerne er sendt
videre til klubben, så de er bekendt med udfordringen, når klubben først åbner kl
10.00.

Der skal være bedre kommunikation om SFO’ens åbningstider i forbindelse med
ferier. Det har ikke været tydeligt nok, hvilke uger der har været lukket i. Vigtigt at
disse oplysninger kommer ud i god tid inden ferierne og ikke kun ligger i årshjulet.
Der påbegyndes tagrenovering på Spørring Børnehus. I denne periode passes
Spørringbørnene i Trige.
3. 19:00

Konstituering – 20 min
Bestyrelsen skal vælge en formand og en næstformand
Connie vil gerne trække sig som formand af private årsager. Lene A blev valgt som ny
formand. Carina fortsætter som næstformand.

4. 19:30

Årshjulet for skolebestyrelsen – 30 min
Drøftelse af bestyrelsens arbejdsopgaver og rammer
Hvilke emner ønsker vi at sætte på møderne i årshjulet
Gennemgang af skolens principper og evt udarbejdelse af nye som eksempelvis
Elevernes udvikling i skolens sociale og faglige fællesskaber, skole-hjemsamarbejde,
fagligt løft UVM (midtvejs på året), sociale medier, netetik, digital dannelse og
mobilbrug (ved heldagsmødet)
Oplæg om et evt sundhedsprincip ved Carina.
Evt dialogmøde med forældre – indhold skal drøftes
RULL bliver et løbende orienteringspunkt.
Orientering om økonomi og budget
Intra kommunikation retningslinjer – hvad er væsentlig information og hvad hører
ikke hjemme her (evt punkt til heldagsmødet, hvor SFO Forældrerådet også deltager).

5. 20:00

Ansættelsesudvalg
Udskoling – matematik, drengeidræt og svømning (samtaler man. 28/8)
Start kl 16.20-19.00 – Connie deltager fra bestyrelsen
Udskoling – matematik, historie (samtaler tirs. 29/8)
Start kl 15.00-18.00 – Morten deltager fra bestyrelsen

6. 20:10

Aktivitetskataloget
Status
Små justeringer, der mangler. Når det er endeligt, skal det deles ud til de nye 0.
klasser. Shelters i Bærmoseskoven kan ikke bookes, men kan bruges. I forbindelse
med lån af SFO, skal der laves et skriv om forventninger til, hvilken stand SFO’en skal
afleveres i (rengøringsniveau). Dette skal tilsendes forældrene inden lån. Når
kataloget er rettet til lægges det på skolens hjemmeside og der laves et link dertil på
Intra.

7. 20:20

Eventuelt
Hvordan kommer forældrene på MU? TM undersøger og sender ud.
5. oktober Lærernes Dag – skal bestyrelsen eller ledelsen gøre noget for at markere
denne dag?

Skolen har ansøgt og fået Kr 100.000,- til inventar. Det nye inventar skal sættes op
nu og kommer til at være elevarbejdsstationer til eleverne på 200-gangen og i aulaen.
Lys over arbejdsstationerne i aulaen sættes dog først op, når lofterne er skiftet i
forbindelse med RULL.

