SKOLEBESTYRELSESMØDE:
Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17.30-20.00
Smørrebrød/sandwich fra kl. 17.00
Til stede: Maria Raun Hørlyck, Rikke Sloth, Nils Haaning, Caja Toftmann Dinesen, Katrine Lyhne,
Anne Vejnholdt, Gitte Külper Hansen, Esben Fahlberg, Birthe Thorup, Anita Svalastog, Simon
Wulff Hansen og Jakob Ville
Elevråd: Formand Freja Kobborg Lassen og næstformand Frederikke Hansen Christiansen
Inviteret: Henny Schøler
Fraværende: Anne Vejnholdt, Rikke Sloth
O: orienteringspunkter

D: debatpunkter

Dagsorden:
1. O Underskrivelse af protokol fra
mødet
2. O Elevrådet

3.

O Siden sidst:
Opfølgning på sidste
dagsordenspunkter:

4.

O Økonomi – bilag

5.

O Vikar

B: beslutningspunkter

Beslutningsprotokol:
Godkendt.
Vil gerne have flere borde indendørs til
gruppearbejde, da der mangler pladser. Det er
aftalt med My Fundy at julekortene gemmes til
næste år og prøves sælges igen. JV har møde
med TR om samme.
JV og Vivi har været til workshop om et nyt
økonomistyringssystem. De nye tal kommer 5.2.
og vil blive fremlagt på næste møde. Tak til
bestyrelsen for julekort og -godter.
JV gennemgår regnskabet fra 2019. Vi kommer
ud af 2019 med et underskud på 843.000kr. Jf.
tildelingsmodellen bør vi få tildelt til 15 hold
næste skoleår. Der opfordres til fra SB, at der
tidligt kommer info ud til forældrene om næste
års planlægning for indskolingen.
Sagt farvel til en fast vikar i udskolingen gennem
2 år, da vedkommende skulle læse videre. Vi har
som erstatning fået indkørt en ny – med succes –
Emma i musikløsningen, ligesom vi har taget en
ny vikar ind til mellemtrinnet og udskolingen.
Dagmar, Pernille løser stadig opgaver her.
Dagmar der er færdig til april, læser pt et
dagsskema for en lærer, der ønskede at gå ned i
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6.

D

Skolebestyrelsesvalg

7.

D

Princip for praktik og brobygning bilag

8.

D

Elevfravær

9.

D

Hørringsvar kvalitetsrapport

10. D

SFO Pavillon

11. D

Mobilfri skole

12. D

Hærværk på elevtoiletterne

13.

Meddelelser:
a) Bestyrelsens formand
b) Skolens ledelse:

tid. Incl. 2x Madkundskab der er perfekt, da DC
har samme som linjefag.
Fraværet i dec. – incl. barnets første sygedage har været det laveste i 3 år.
JV supplerer med info om brugen af lærere som
vikarer. Det har i gennemsnit været 1 lektion pr.
lærer pr måned, hvorfor dette ikke er
alarmerende hverken for ledelsen eller
tillidsmandssystemet.
26.3.2020. Gitte, Maria og Rikke er på valg.
Anders der er suppleant for Katrine skal
indkaldes grundet Katrines fratrædelse i utide.
Det er ikke lykkedes at finde en
flæskestegssandwich-leverandør, hvorfor JV
efterlyser en plan b.
Caja og Maria tænker – hastigt –videre om næste
trin.
Madkundskab inddrages og hjælper med at
tilberede div burgere.
Det bør fremhæves at Lene Haugard er en ekstra
ressource ind i uddannelsesvejledning. Forslaget
fra ledelsen vedr. ”Skolens ansvar” godtages og
indføres.
JV indfører SB i indholdet af de nye krav om
registrering af elevfravær. Det skal give mening,
det vi gør. Ledelsen undersøger elevernes fravær
inden vi giver fri udenfor skoleferierne.
Frist er 5.2.20. Der kigges på Nøgletalsarket fra
Jels Skole. SB skal komme med høringssvaret.
Vi efterlyser uddannelsesparathed på
nøgletalsarket. SB uden skolens ledelse
udarbejder et høringssvar.
Brugen af Pavillonen blev drøftet.
Det går godt med mobiler i skabene. Enkelte
glemmer stadig at aflevere, men aftalerne er
implementeret. Apple watch er dog en ny
udfordring. Det kan være nødvendigt at inddrage
et sådanne ”aktivt” ur.
Udfordringer pt med hærværk og mindre
”ildspåsættelse” af blade af toiletpapir.
Toiletmakkere kan være en løsning og ledelsen
tænker i andre baner.
Skolefesten inkluderer vanen tro skuespil for de
to 6. klasser.
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 FTU
c) Medarbejderrepræsentanter
14.

På medarbejdernes vegne blev der takket for
julekort og sødt til kaffen

Evt.

15.
Lukket punkt
15/8, 17/9, 24/10, 21/11, 12/12, 21/1, 27/2, 31/3, 12/5, 16/6
Mødet sluttede klokken:
Underskrifter:
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