Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 30. oktober 2019

Kl. : 17.00-19.00
I personalerummet på A-gangen
ORDSTYRER: Alice
Fraværende: Jan, Heidi og Morten
Line Fiil tiltræder skolebestyrelsen som afløser for Rikke Bilgrau.

REFERAT og DAGSORDEN:

Forventet tid

Elevrådsrepræsentanterne
Meddelelser fra elever – Alberte 9.a og Mille
589.

590.

Eleverne orienterer om forholdene i pigeomklædningen i
gymnastiksalen. Elevråd er glade for den grundigere rengøring, men
foreslår flere spejle og at ophænge forhæng i brusekabinerne. Elevrådet
arbejder videre med disse forslag, hvor lærere, ejendomsservice osv.
inddrages.
Godkendelse af referat
Referat godkendt og underskrevet.

10 min.

5 min.

Opsamling fra arbejdslørdagen
- Oplægget fra skole og forældre (bilag vedhæftet)
-

Trafikforhold Peter og Jesper har meldt sig til at mødes med
forvaltningen vedrørende kommende p-plads.

-

Digitalprincip Der arbejdes videre med et princip, som
efterfølges skal behandles på skolen.

15 min.

Evaluering af dagen. Godt oplæg fra skole og forældre, som gennemgik
skolebestyrelsens arbejde og roller. Herunder en gennemgang af arbejdet
med skolens principper, så disse jævnligt fornyes. En god og
inspirerende dag.
Orientering omkring Aula
Bilag vedhæftet

591.

592.

593.

Keld gennemgår opstart af Aula og foreslår, at skolebestyrelsen forholder
sig til dokumentet ” Kommunikation og anvendelse af Aula – forældre
og elever”. Skolebestyrelsen vil løbende følge op på
implementeringen/brugen af Aula.
Skolebestyrelsen opfordre til, at Aula bruges til skole-relevant
orientering fra skolen og forældrene.
Høringssvar for budget 2019-2023
Bilag vedhæftet
Høringssvar er godkendt og indsendt af skolebestyrelsen.
Opfølgning på ressourcetildeling til SFO på specialområdet.
Pr. 1/8 gik vi fra en heldagstilbud i satellitten til en SFO med

10 min.

10 min.

10 min.

forældrebetaling. Herunder skal skolen spare 3 mio., som er fundet
gennem reducering af personalegruppen og inddragelse af skolens ekstra
ressourcer.
Skolebestyrelsen ytrer bekymring for det nuværende SFO tilbud, som
allerede har påvirket det generelle tilbud i satellitten. Hvad vil der ske
med tilbuddet, hvis der er flere forældre, som vælger SFO fra.
Skolebestyrelsen nævner bl.a. at lejrskoler er sparet væk i dette skoleår,
og opfordrer til, at dette genoptages i kommende skoleår.
15 min.

Pause
Frugtordning
Orientering om ordningen og en beslutning om igangsættelse

594.

595.

Besøg af Lotte fra Lottes gårdbutik i Langå. Lotte orienterer om et tilbud
vedrørende levering af frugt og brød hver dag. Skolebestyrelsen bakker
op om dette initiativ, og der vil blive fremsendt information til
forældrene om dette.
Skolebestyrelsen evaluerer dette i april 2020.
Skolebestyrelsen drøfter et tilbud fra Arla, som har tilbudt opstilling af
en automat på skolen.
Der arbejdes videre med et madtilbud på skolen.
Meddelelser fra skoleledelsen
- Skolebestyrelsens adgang til Aula.
Skolebestyrelsesmedlemmer har fået tildelt en AULA-rolle, så det er
muligt at dele sikre filer. Her vil vi fremadrettet samle alle dokumenter
ift. bestyrelsesarbejdet.
- Forældrebrev
Orientering om kommende forældrebrev.
Bjarke laver et skriv til dette forældebrev, hvor han orienterer om
kommende frugtordning.
- Pædagogisk weekend- personalet
Personalet har været på pædagogisk weekend, hvor arbejdsglæde var
omdrejningspunktet for et spændende oplæg af Thomas Mygind.
Herudover arbejdede personalet med de kommende forældremøder i
januar.
- Dato for forældremøder i januar d. 15 og 23 januar.
-

20 min.

10 min.

Opsamling på skolepatruljen

Der er fuldt op på skolepatruljens arbejde, og hvilken adfærd dette kræver.

596.
597.

598.

- Nyt siden sidst
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Medarbejderne orienterer og en god personaleweekend, kommende
arbejde med professionel kapital og skolefest 0-4 kl.
Meddelelser fra formand og medlemmer
Ikke noget denne gang
Evt.
Drøftelser vedrørende legeområder i Satellitten og hvilke muligheder der
er for forbedring af disse.

Næste møde tirsdag 03/12 2019

5 min.
5 min.

5 min.

