Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole tirsdag 19. september 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: Birgit Møller, Poul Borup,
Malene Tylak Rodkjær

DAGSORDEN
Godkendelse af referat fra sidste møde

BESLUTNINGSPUNKTER
1.
Fremsendelse af ønske om fodgængerfelt ved skolen (bilag:
Brev til Teknik- og miljøudvalget)

DEBATPUNKTER
2.
Renovering af skolen. Skal der følges op på det politiske
(Jane)
3.
Skal der arbejdes for, at der kan vælges en repræsentant fra
det lokale erhvervsliv til skolebestyrelsen (Jane)

Godkendt

Brev sendes til Teknik- og miljøudvalget.
Skolebestyrelsen ønsker
fodgængerovergang med lysregulering.

Skolebestyrelsen vil lave et
valglæserbrev.

Jane og Liv udarbejder bilag med
oversigt over, hvad der kunne være af
interesser for os med en repræsentant fra
erhvervslivet, samt hvilke muligheder vi
ser for erhvervslivsrepræsentanten.
Punktet genoptages, når bilag foreligger.

4.
Ændringer af folkeskoleloven 2017. Oversigt (bilag) Der er i Punktet genoptages, når vejledninger og
skrivende stund ikke udarbejdet vejledninger til ændringerne. bekendtgørelser foreligger.
5.
Skolebestyrelsens samarbejde med de øvrige forældre. Skal
det gentænkes? (bilag: Princip for forældresamarbejde)

6.
Parkourområde ved udskolingen. Er der noget, der skal
følges op på mht. sikkerhed?

Skolebestyrelsen synes, at tiden ”er løbet
fra” det årlige møde med
kontaktforældrene, så princippet skal
ændres.
Beslutningspunkt på næste møde.
Parkour har andre og mere lempelige
sikkerhedsregler end almindelige

legepladser. Derfor opsættes skilt med
parkourområde. Drøn afventer ligeledes
endelig godkendelse ved
legepladskonsulent.
ORIENTERING
Punktet kun delvist nået.
Formanden og de øvrige forældrevalgte
• Det rådgivende organ 25. september.
Medarbejderne
• Møde om skolepolitik 24. august (Poul)
Eleverne
Ledelsen
• Skilt ved skolen og bandereklame
• Arbejdet med trivsel
• Oversigt over principper (bilag)
• Valg af rådgiver til skolerenovering
• Opslag til barselsvikariat (afholdelse af samtaler 2.
oktober)

Næste møde tirsdag 31. oktober
Punkter til dagsordenen:
• Skovparkour

Vi er ved at få fremstillet skilt nyt skilt
med skolens logo, ligesom vi får
bandereklame på stadion.
Valget af rådgiver til renovering udsat til
uge 39.

Direkte bus til Hune/Blokhus

