Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 30. oktober 2017

Kl. : 17.00-19.00
I karnap 1 på A-gangen
ORDSTYRER: Birthe
Fraværende: Marianne, Peter, Heidi, Anne Julie

DAGSORDEN:
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Meddelelser fra elever
Elevrådet har arbejdet på at finpudse de gangregler, man arbejder på,
og talt om hvad man kunne gøre for at få flere elever fra 4. klasse og op
til at lade være med at tage skolebussen
I fælleselevrådet har man talt om at få nogle standarder for
klimaforholdene på skolerne, og evt. nogle fælles mobilregler.
Godkendelse af referat
Referat godkendt
Meddelelser fra formanden
Formanden har fået en henvendelse fra skolemad.nu, der er bekymrede
for madordningen, da der er meget få, der benytter den.
Bestyrelsen (Peter) svarer tilbage, at vi har gjort opmærksom på overfor
forældrene, at tilbuddet findes.
Desuden laves der en reminder på Intra, hvor det tydeliggøres, hvilke
muligheder der er for at købe mad i boden og i hallen, og bestille mad på
skolemad.nu
Princip for ekskursioner, lejrskoler og skolerejser
Morten har henvendt sig til forvaltningen og spurgt, om der kunne laves
en fælles politik for opkrævning af beløb til kostpenge. Svaret var, at det
ligger et sted mellem 75 og 100 kr., og at det er den enkelte bestyrelse,
der beslutter beløbsrammen.
Bestyrelsen vurderer, at 75 kr. er passende som et sparet
hjemmeforbrug. Hvis det er nødvendigt med flere penge, for at lave den
tur, man gerne vil på, kan man finde på arrangementer, der kan give
penge til klassekassen.
Princippet rettes til med beløbet og en lidt ændret ordlyd og sendes ud
på mail.
Skolebestyrelsesvalg i foråret
 Ideer til rekruttering
Datoerne er ikke kendt endnu, da det er det nye byråd, der udskriver
valget. Det plejer at foregå i marts/april måned.
På forældrestormøderne i januar kan der ”reklameres” for valget.
Der vil blive et opstillingsmøde, hvor kandidater kan melde sig.
Det vil være godt, hvis man opfordrer folk, man kender, til at stille op.
Økonomi
- Orientering om budget 2018 – 2021
- Man fastholder, at der ikke vil være prisfremskrivning, men man
har trukket rammebesparelsen på 1% tilbage.
Der er afsat penge til at lave en fælles børneinstitution i Langå
- Orientering om den aktuelle status
- Budgettet er ca. 100.000 kr. lavere pga. besparelser i forhold til
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faldende elevtal og faldende børnetal i SFO
De ca. 100.000 kr., der har været i merforbrug skyldes en stor
udskrivning (183.000 kr.) til IT-portaler. Vi forventer at få
refunderet ca. halvdelen af dette beløb fra staten senere på året.
Desuden er et beløb (64.500 kr.) fra forældrebetaling og
klassekassebetaling til skolerejse og lejrskole endnu ikke overført
til skolens konti.
Arla automat
Der var enighed om, at vi ikke opstiller en automat.
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Afdelingsvise ”forældrestormøder” i januar
 Datoer
16., 17. og 24. januar
 Forslag til program
Årsberetningen
Information om skolebestyrelsesvalg
Information om Min Uddannelse
Evt. forskellige fagpersoner (læsevejleder, UU-vejleder)
Jesper og Anna-Maj arbejder videre med indholdet i skolebestyrelsens
del af mødet
Nyt fra Satellitten
Det var dejligt at opleve motionsdagen i Vestparken
Personalet har været på pædagogisk weekend på Bramslevgård, hvor
man arbejdede med uddannelsesparathed og forskellige andre praktiske
ting.
Der er kommet afslag på ansøgning om tilskud til legeplads, men
Elrofonden har efterfølgende kontaktet os og tilbudt hjælp til at skrive en
bedre ansøgning
Meddelelser fra skoleledelsen
Vi er i gang med at samle op på mange ting, bl.a. de fokuspunkter, der
skal med i kvalitetsrapporten (elevfravær, trivsel og faglighed)
Skolesportsprojekt kører, og personalet opdateres på konceptet i denne
uge.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Det har været dejligt med efterårsferie
Meddelelser fra medlemmerne
Anna-Maj og Heidi deltager i ansættelsesudvalget (ny viceskoleleder).
Anna-Maj er muligvis forhindret i at deltage i første samtalerunde.
Orientering fra støtteforeningen
Intet
Evt.
Reglerne omkring kommunikation med elever og forældre er blevet
indskærpet overfor personalet efter en henvendelse til skolebestyrelsen –
kommunikationskanalen er Intra.
Personsager
Nej

Næste møde: Tirsdag den 28.11. kl. 17
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