Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 28. november 2017

Kl. : 17.00-19.00
I karnap 1 på A-gangen
ORDSTYRER: Peter
Fraværende: Anna- Maj, Birthe, Marianne, Heidi S.
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Meddelelser fra elever
Ingen elever
Godkendelse af referat
Referat godkendt
Meddelelser fra formanden
Intet
Endelig godkendelse af princip for ekskursioner, lejrskoler og
skolerejser
Princippet blev godkendt
Ansættelse af viceskoleleder
Keld Fihl er ansat. Han har en del erfaringer fra Skødstrup Skole, der
matcher opgaven på Langå Skole. Han tiltræder 1.1.2018 – Karen går af
31.1.2018.
Forslag til ny styrelsesvedtægt for Randers Kommune
- Forventes vedtaget i byrådet den 27.11. og derefter sendt i
høring
- Forslaget medsendes
Høringssvar skal være inde den 21.12. Forslaget er en opdatering, der er
tilpasset den nye skolestruktur i kommunen. Udkast til høringssvar tages
med på næste møde.
Økonomi
- Orientering om den aktuelle status
Det går heldigvis i den rigtige retning. Målet er at komme under 5%.
Det er vigtigt, at sparehensyn ikke går ud over elevernes læring.
Færdselsplan
- Planen medsendes
Planen er første step til at få lavet en trafikpolitik, som vil blive
behandlet løbende i skolebestyrelsen.
Teknisk forvaltnings afdeling for veje inviteres ud, for at se på
mulighederne for en regulering af trafikken på Vennevej – og på den
store parkeringsplads’ tilstand.
Idé til forældrestormøderne: Opfordring til at man ikke tager bussen,
ideer omkring ”gåbus” og ”cykelbus”
PAUSE

432.

Afdelingsvise ”forældrestormøder” i januar
- Er der information?
Der er ikke lavet planer endnu. Jesper og Anne-Maj kommer med et
udspil på næste møde.
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Nyt fra Satellitten
Nogle af de ansatte har været på besøg på andre specialskoler for at få
inspiration.
Der er arrangement for elever og forældre i morgen.
Nyt fra SFO
Intet
Meddelelser fra skoleledelsen
Elever fra 7. klasse har deltaget i ”Projekt Edison”. Et af holdene vandt
den lokale finale, og fik stor ros ved landsfinalen i Fredericia.
Der er juleklip på skolen i den næste uges tid.
Inklusionsaktører arbejder med mellemrumsprojekt og Co-teaching. Der
afholdes shareshops i morgen, hvor forskellige projekter fra hele
kommunen præsenteres.
Opfordring til at deltage i foredrag, arrangeret af 8. klasses
forældreråd: ”Har du en teenager i huset?” Foredraget holdes på skolen
torsdag den 7.12. kl. 19 – 20.45
Det forsøges at lave et frikvarterstilbud ”Pusterummet”, hvor elever fra
indskolingen kan få en mulighed for at opholde sig i en sammenhæng,
hvor der er ro og mulighed for forskellige stille aktiviteter.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Det er en af de travle perioder lige nu med mange skole- hjemsamtaler,
retning af forskellige test, afslutning af forløb og planlægning af nye.
Der holdes juleklip for indskolingen på torsdag og for udskolingen på
fredag. Mellemtrinnet planlægger noget individuelt for klasserne.
Vi har haft Arbejdstilsynet på besøg. Der var tilfredshed med
arbejdsmiljøet, men dog problemer med støvsugningen i sløjdlokalet. Vi
får også en vejledning til mærkning af kemikalier i fysiklokalet. Det
psykiske arbejdsmiljø er ok nu.
Meddelelser fra medlemmerne
Carsten får muligvis en henvendelse fra forældre til elever i 3. klasse.
Han har dog ikke modtaget noget endnu.
Orientering fra støtteforeningen
Intet
Evt.
Intet
Personsager
Nej

Næste møde: Torsdag den 14.12. kl. 17
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