Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 27. februar 2020

Kl. : 17.00-19.00
I personalerummet på A-gangen
ORDSTYRER: Jesper
Fraværende:

DAGSORDEN og REFERAT:

609.

Elevrådsrepræsentanterne
Meddelelser fra elever:
I elevrådet har de arbejdet meget med planlægningen elevernes dag. Der
bliver tre løb for eleverne med fokus på sammenhold på tværs af
klasserne. Der planlægges også med at lave et madhold der kunne stå for
at lave frokost til eleverne.
Det er planlagt til det 21. april.
Elevrådet spørger om der er voksne fra skolebestyrelsen eller andre der
kunne hjælpe med at lave maden. Giv besked til næste
skolebestyrelsesmøde.

Forventet tid

10 min.

Der har været henvendelse fra eleverne om et problem i busserne og i
ventetiden inden. Elevrådet har været ude i alle klasserne fra 4. til 9.
årgang og snakke om god busopførelse.
Elev undervisningsmiljøundersøgelse
Orientering om undersøgelsen og det videre forløb. Præsentation af
procesplanen og den foreløbige resultat i handleplanen.
610.

Godkendelse af referat
Referatet er godkendt og underskrevet.
Økonomi
Orientering og godkendelse af regnskab for 2019 samt information om
budgetproces for 2020

10 min

5 min.

Det samlede økonomiske resultat for 2019 er et overskud på 583.430kr.
Første runde af behandlingen af budgettet for 2020. Efter uge 12 får
skolen de endelige økonomiske tal fra forvaltningen. Budgettet
behandles endeligt på kommende skolebestyrelsesmøde.
611.

15 min.
Orientering omkring pulje fra skole- og uddannelsesudvalget til indkøb
af undervisningsmidler, 632.000kr. øremærket undervisningsmiljøet, i
2020.
Drøftelse af anvendelsesmuligheder og prioritering:
Mere inspirerende undervisningslokaler – i samspil med pædagogikken
og didaktikken herunder også visuel understøttelse af læringen.
Opmærksomhed på undervisningsmiljøerne i forhold til klassetrin –
kunne der findes inspiration udefra til anderledes indretning?

Det løbende indkøbsprogram af skolemøbler medtænkes i dette arbejde.
Også en opmærksomhed på basisting som maling og gardiner samt
undervisningsmaterialer i det videre arbejde.
Er der faglokaler der skal indgå i puljen – herunder indretningen på
PLC?

612.

Skolebestyrelses anbefalinger til en prioritering laves på kommende
møde. Ledelsen laver overslag på priserne.
Opsamling fra arbejdsgrupper
- Skolemad (Bjarke)
Præsentation af de tre indhentede tilbud. Besluttet at inviterer Brix
catering ind til en nærmere præsentation og aftaler. Afventer med de to
andre.
- Trafik og parkeringsforhold
Intet nyt. Der er ikke kommet et svar og vi afventer byrådets beslutning i
forhold til børnehaven.
- 50 års jubilæum (Peter og Jesper)
Indkaldes til et arbejdsmøde sammen med elever og personale.
Pause

10 min.

15 min.

Forældremøde
Evaluering af forældremøderne.
De fælles møder kan noget godt, men også vigtigt med fokus på
klasserne.
Huske den specialpædagogiske vinkel der er brug for SAT – i det fælles
faglige oplæg.
613.

15 min.
Skolebestyrelsens årsberetning er en skal-ting. Det er positivt at der var
også spørgsmål fra forældrene.
Vi skal nok have set på formen for årsberetningen og måske også for de
fælles forældremøder.

614.

615.

616.

Henvendelse til skolebestyrelsen vedrørende klassedeling
Orientering og behandling af henvendelse (se bilag).
Henvendelsen behandles færdigt på kommende bestyrelsesmøde som det
første punkt. Morten tager kontakt med en foreløbig tilbagemelding.
Meddelelser fra skoleledelsen
- Dialogmøde i uge 10/11
Jesper deltager sammen med Morten
- Ansættelsessamtaler
Skolebestyrelsen godkender ansættelsen af lærer Ane Mette Westberg.
Anbefalet af et enigt ansættelsesudvalg.
- Nyt siden sidst
De, af skolebestyrelsen, prioriterede ting fra slut 2019 - skolemøbler på
6. årgang og Chromebooks til udskolingen skolen er leveret og i brug.
Chromebooks til Satellittens udskolingen er i restordre.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Arbejder med på opfølgningen på resultaterne på skolens APV. MEDudvalget er tovholder på processen i personalegruppen.
Temauge i uge 13 – overskriften er Livskundskaber – Færdsel i livet
Meddelelser fra formand og medlemmer
På kommende møde – nyt medlem deltager og bestyrelsen foretager ny

15 min.

10 min.

5 min.

5 min.

konstituering.
Heidi eftersøger en standin til skolerådsmødet den 4. marts på
Laksetorvet. Se opslag i AULA-gruppen.
Evt.
Skolen deltager i en styregruppe om udsatte elevers overgange mellem
617.
folkeskolen og ungdomsuddannelsen. Et fælles projekt i region
Midtjylland.
Næste skolebestyrelsesmøde onsdag 01/04 2020

5 min.

