Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole tirsdag 13. juni 2017
kl. 19:00 – 21:30
Jane Koller, Malene Tylak Rodkjær, Helle Ulrick, Jonas
Kjærsgaard, Liv Riis, Line Hjort-Jensen, Kristina
Afbud:
Søndergaard, Mette-Marie Degn, Birgit Møller, Poul Borup, Jane, Malene, Kristina,
Peter Sørensen, Søren Jeppesen, Klaus Larsen.

DAGSORDEN
Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste møde
BESLUTNINGSPUNKTER
1.
Nyt princip om forældresamarbejde. Drøftet på sidste møde. Godkendt.
(bilag)
Der skal linkes til bilaget ”den gode
klasse”.
Princippet om forventninger til forældre
ophæves, da det er indarbejdet i det nye
princip.
DEBATPUNKTER
2.
Kommunikation fra skolebestyrelsen til forældrene (punkt
fra forrige møde)

3.
Elever der vælger andre skoler (punkt fra forrige møde)

Fra og med dette møde vil
skolebestyrelsen supplere det ”officielle”
referat med et nyhedsbrev fra
skolebestyrelsen. Nyhedsbrevet vil blive
udgivet på Forældreintra, og
skolebestyrelsesmedlemmerne vil skiftes
til at lave nyhedsbrevet.

Tilgængelig statistik viser, at en del
elever i vores distrikt går på andre
skoler, derfor vil bestyrelsen arbejde på
at få flere fra vores eget distrikt til at
vælge Saltum skole til. Fokus vil i første
omgang være på Hune/Blokhusområdet.
Til en start vil skolebestyrelsen invitere
bestyrelsen for Hune Børnehave til et
uformelt samarbejdsmøde.

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen
 Evaluering af udeskole
 Nyt Logo
 Renovering af skolen og hallen.

Ledelsen:
 Næste skoleår holder vi udeskole
15 hele dage (i år startede
dagene normalt kl. 10.20).
Samtidig vil vi have fokus på, at
udeskole også kan tilrettelægges
på almindelige dage og i de
enkelte fag.
 Nyt logo valgt. Dana fra 6. kl.
vandt logokonkurrencen. Nu skal
vi videre med rentegning mv.
 Der er nu sat beløb på
renoveringen. Der er afsat 10
millioner å budgettet.
 I hallen renoveres toiletter og
mellemgang. Evt. resterende
beløb overføres til næste år mhp
renovering af
omklædningsrummene i
kælderen.
 Alt personale deltager i
udeskolekonference i Aarhus
4.10. Det er planen, at
forældrene ”overtager SI og
skole” for en dag. Detaljeret
planlægning og info efter ferien.
Forældrevalgte:
 Liv i By og skole holder eventdag
25. august.
 Landsmøde i skole og forældre
17.-18.11.

