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

Afbud: Kristina og Helle

DAGSORDEN
Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste møde
BESLUTNINGSPUNKTER
1.
Referent/udarbejdelse af nyhedsbrev. Hvem? Skal vi lave en Turnusliste følger rækkefølge på
aftale for skoleåret?
dagsordenens deltagerliste
Jane laver nyhedsbrev fra dette møde.
DEBATPUNKTER
2.
Arbejdet i skolebestyrelsen 2017 – 2018. Årshjul (bilag)

Disse punkter blev nævnt:
 Hvilken betydning får ændringer
i folkeskoleloven for
skolebestyrelsens arbejde? Tema
på mødet 19. september.
 Revidering af principper.
 Byggeri/renovering.
 Trivsel
 Gentænkning af skolebestyrelsens
samarbejde med forældrene.
Årshjul udsendes til hvert møde.

3.
Mødeplan for skoleåret.
 mandag 21. august (uge 34)
 tirsdag 19. september (uge 38)
 tirsdag 31. oktober (uge 44)
 torsdag 30. november (uge 48)
 onsdag 10. januar (uge 2)
 torsdag 8. februar (uge 6) Skolefest?
 mandag 19. marts (uge 12)
 torsdag 19. april (uge 16)

Mødet 8. februar flyttes til 7. februar
Mødet 30. november flyttes til 28.
november.
Mødet 30. maj flyttes til onsdag 16. maj




onsdag 30. maj (uge 22)
tirsdag 12. juni (uge 24)

4.
Møde om skolepolitik 24. august (Jane) Mail fremsendt.

5.
Møde i det Rådgivende Organ 25. september kl. 19-21.
Mail fremsendt fra skolebestyrelsesformanden ved
Skolecenter Jetsmark (Liv)

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
 Eventdag 25. august
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen
 Økonomioversigter første halvår.

Poul deltager i mødet og vil stille
relevante spørgsmål.

Liv svarer, at skolebestyrelsen ønsker at
drøfte ejendomsdriften (med deltagelse
af ejendomscenteret) samt
resursemodellen.

Formanden og de øvrige forældrevalgte
Eventdagen: Stort anlagt program for
hele dagen med rigtig mange
involverede.
Opfordring fra Liv om at deltage i Skole
og Forældres årsmøde i november.
Medarbejderne
Intet
Eleverne
Intet
Ledelsen
Toiletter i Nolshallen renoveres. 76.000,er frigjort af landistriktsudvalget til
formålet.
Vi havde besøg af politiet ved skolestart,
der undrede sig over, at der ikke er et
fodgængerfelt ved skolen.
Skolebestyrelsen vil arbejde for at få det
etableret.
Vi skal have ansat barselsvikar.
En række skoleveje er blevet erklæret
trafikfarlige efter henvendelse fra
skolebestyrelsen. Det betyder, at flere
elever kan få buskort og samtidig er
skolebusrute 621 omlagt.
Ledelsen har fået skolebestyrelsens
mandat til at udarbejde høringssvar
vedr. budget. Ved evt. behov indkaldes til
fyraftensmøde.
Økonomioversigt: Det er fortsat
forventningen, at vi får reduceret vores
gæld.

Næste møde 19. september
 Skal skolebestyrelsen arbejde for, at der kommer en
repræsentant ind i bestyrelsen i kommende periode
fra områdets erhvervsliv? (Jane)

Punktet drøftes på næste møde.
Der skal være valg til skolebestyrelsen til
foråret.

