Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole mandag 23. januar 2017
kl. 19:00 – 21:30
Jane Koller, Malene Tylak Rodkjær, Helle Ulrick, Jonas
Kjærsgaard, Liv Riis, Line Hjort-Jensen, Kristina
Afbud: Liv Riis, Line Hjort
Søndergaard, Mette-Marie Degn, Birgit Møller, Poul Borup,
Peter Sørensen, Søren Jeppesen, Klaus Larsen.

DAGSORDEN
Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste møde
BESLUTNINGSPUNKTER
1.
Lederteamets deltagelse i Suppemøder?

2.
Godkendelse af ny antimobbestrategi (bilag)

3.
Godkendelse af skolens og SI´en budgetter for 2017 (bilag)

Besluttet.
Skolebestyrelsen synes, det er en god idé,
men det er vigtigt, at formen sikrer, at
det stadig er ”forældrenes møde”.

Der skal arbejdes med strategien i de
pædagogiske fora som team og
dialogmøder inden genbehandling i
skolebestyrelsen.
Nyt forslag udsendes i god tid før
skolebestyrelsens møde i marts, så
bestyrelsen kan komme med skriftlige
ændringsforslag.

Budget foreløbigt godkendt.
Opfølgning hvert kvartal. Der sker
regulering ved resursetildelingen pr.
15.3 i forbindelse med planlægningen af
kommende skoleår. Det kan give
forskydninger.
Fortsat udfordring at reducere vores
gæld – både for skole- og SI-del.
Det ser ud til, at resursemodellen, der
fordeler midlerne til skolerne, ikke kan
dække udgifterne til læsning af
normaltimerne på vores skole.
Klaus vil arbejde på at få ændret
modellen.

DEBATPUNKTER
4.
Politisk beslutning om organiseringen af 0 – 6 års området
vedtaget 15. december 2016. Kristina, Liv, Jane og Jonas.

Nye resursemodeller på 0-6 års området + SFO i høring
(bilag fremsendt pr. mail) Materialet og konsekvenserne vil
blive gennemgået i mødet.
 Skal der fremsendes høringssvar?
 I givet fald afklaring af indhold af svar

6.
Temaer fra Suppemødet (bilag) Se referatet fra sidste møde.
Hvordan skal arbejdet gribes an?
7.
Renovering af skolen. Der er pt. intet nyt. Ledelsen har fået
besked på at afvente udspil fra forvaltningen.

8.
Ønsker skolebestyrelsen at rette henvendelse til politikerne
om styrelsesvedtægternes bestemmelser om frit skolevalg?
Emnet er sat i tale ift. at tiltrække elever til Saltum Skole.

Det er skolebestyrelsens vurdering, at vi
for nuværende ikke kan ændre den
politiske beslutning.

Gennemgået.
Der sendes høringssvar.
Essensen i svaret er, at skolebestyrelsen
vurderer, at man udhuler den tiltænkte
normering, med den konsekvens, at
børnene får et dårligere tilbud.
Manglende mulighed for at iværksætte
pædagogiske tiltag, manglende mulighed
for et samskabende miljø med forældre
og andre interessenter, simpelthen flere
timer, hvor tilbuddet får karakter af
pasning fremfor pædagogisk udvikling.

Udsat

Skolebestyrelsen sender brev til
politikerne, hvor der spørges til planer,
igangsætning mv.
Jane og Helle skriver brev.

Skolebestyrelsen ønsker at bruge
kræfterne og energien på at tiltrække
elever indenfor rammerne af den
nuværende styrelsesvedtægt.
Ledelse og personale er i gang med at
planlægge et arrangement, der
henvender sig til elever i overbygningen
– primært kommende 7. klasse.

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
 Mindfulness (Jane)

Formanden og de øvrige forældrevalgte
 Mindfulness (Jane)

Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen

Næste møde 14. februar 2017:
 Timefordelingsplan og skoledagens organisering
 Princip om fællesarrangementer for eleverne

Udsat
Medarbejderne
Udsat
Eleverne
Udsat
Ledelsen
Overdraget til Peter at finde
forældrerepræsentant til møde 9.2. vedr.
bygningsændringer i forbindelse med
indretning af vuggestuetilbud.

