Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole torsdag 1. december 2016
kl. 18:00 – 19:30. Der efter juleafslutning.
Jane Koller, Helle Ulrick, Jonas Kjærsgaard, Liv Riis, Line
Hjort-Jensen, Kristina Søndergaard, Mette-Marie Degn,
Birgit Møller, Poul Borup, Peter Sørensen, Søren Jeppesen,
Klaus Larsen.

Afbud: Jane Koller, Jonas Kjærsgaard

DAGSORDEN
Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste møde
BESLUTNINGSPUNKTER
1.
Princip om karaktergivning (forslag fra U-team bilag)

Godkendt. Lægges på skolens
hjemmeside under skolebestyrelsens
menupunkt.

DEBATPUNKTER
2.
Opfølgning på mødet med forældrene 8. november

3.
Svar fra forvaltningen på fremsendte breve (bilag)

Deltagerne i mødet var mægtig
engagerede.
Referat følger på ”Nyt fra
skolebestyrelsen”, som bestyrelsen vil til
at benytte.
Emner fra mødet dagsordensættes til
nærmere drøftelse på næste møde i
skolebestyrelsen.
Nedlagt busrute fra Hjermitslev:
Kørselskontoret kan tilbyde, at få Politiet
til at vurdere, om Ingstrupvej,
Grønborgvej og Løthvejvej er såkaldte
trafiksikre skoleveje i forhold til bestemte
klassetrin. Hvis politiet vurderer, at
vejene ikke er trafiksikre vil de
kørselsberettigede elever blive tilbudt
skolekørsel.
Samtidig ønsker vi en vurdering af
trafiksikkerheden på Tinghøjgade.
Manglende snerydning på Tinghøjgade
og Blæshøjvej:
Kørselskontoret har taget kontakt til Vej
og Park for at viderebringe
skolebestyrelsens
oplevelse med snerydningen på de
nævnte cykelstier.

Manglende dækning af
refusionsomkostninger:
Vi får ikke dækket
refusionsomkostninger, da
omkostningerne til afholdelse af ferie mv.
er indeholdt i den lønsum vi får ud på
skolen.
Taget til efterretning.

4.
Lusedage. Helle

5.
Tilladelse til at forlade skolen i pauserne. Forslag fra
eleverne fremlagt på sidste skolebestyrelsesmøde.

Helle har hørt, at nogle forældre
kommer og kæmmer alle børn to gange
årligt på Aabybro skole.
Umiddelbart vil skolebestyrelsen ikke
kopiere denne ordning, da der bl.a. kan
være etiske problemer ved en ordning,
hvor forældre kæmmer andres børn.
Derimod vil vi lægge os i selen for at
informere mere omkring vores
eksisterende luseplan, der kan findes på
skolens hjemmeside under menupunktet
”Info fra A-M”. Klaus skriver lidt i
nyhedsbrevet ”Stort og småt”.

Skolebestyrelsen fastholder, at eleverne
skal blive på skolen i pauserne.
Der blev peget på flere grunde bl.a.:
 Fællesskabet og sammenholdet
om frikvartersaktiviteter går tabt.
 Med ny bestillingsordning er der
mad til alle.
 Omsætningen i boden vil falde så
meget, at 9. klassernes skolerejse
til Berlin ikke vil kunne
gennemføres.

6.
Princip om vikardækning (bilag)

Princippet videreføres med ny datering.

7.
Hvilke principper er skolebestyrelsen forpligtet på jf.
lovgivningen? (bilag: årsmødeplan, oversigter over
principper) Hvad mangler vi? Liv.

Ledelsen kommer med et udkast til
princip for fællesarrangementer for
eleverne i skoletiden.

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen
 Økonomi pr. 1. oktober
 Jammerbugt Kommunes værdier
 Skolevejen – fartkontrol mv.
 Ingen kandidater til skolebestyrelsen

Næste møde:
 Ny resursemodel i høring.
Kommende møder:
 Mindfulness
 Antimobbestrategi – nyt forslag. Mette Marie, Klaus
 Renovering af skolen. Jane
 Princip om fællesarrangementer for eleverne.

Formanden
Liv vil starte netværk for
skolebestyrelsesformænd. 5 skoler har
givet positive tilkendegivelser
Medarbejderne
4. og 6. kl. har arbejdet med ”dit liv på
nettet” som et led i SSP-arbejdet.
Eleverne
Der har været besøg fra organisationen
Danske Skoleelever.
Info fra elevrådsarbejdet.
Ledelsen
Skoledelen: Vi får ikke nedbragt
underskuddet i dette budgetår.
SI: Det ser ud til at vi kommer ud af
2016 med et underskud på omkring
300.000,Gulvene i omklædningsrummene i
Nolshallen er omlagt – faldet var forkert.
Nyt medlem af skolebestyrelsen: Malene
Tylak Rodkjær.
Antimobbestrategi kan fremlægges på
næste møde i bestyrelsen.

