Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole tirsdag 28. november 2017
kl. 17:00 – 19:00. Der efter juleafslutning.
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.
DAGSORDEN
Eleverne deltager i første del af mødet fra kl. 17:00
1.
Drøftelse af elevrådets arbejde og muligheder.

Elevrådet har oprettet en lukket
facebookgruppe, som de vil bruge til at
kommunikere med klasserne/eleverne.
Forslag fra skolebestyrelsesmedlem om
at eleverne også kan profilere sig på
skolens facebookside med billeder mv.,.
når de har haft nogle aktiviteter.
Referater lægges fremover på
forældreintra og elevintra.
Elevrådet vil til at holde møder alene
uden kontaktlærer.
Eleverne har 5000,- som de kan
disponere over årligt. De er ved at finde
ud af, hvad de skal bruges til.
Eleverne skal selv prøve administrere
brug af skuret ved multibanen.
Eleverne har deltaget i Danske
Skoleelevers årsmøde.
Mange spændende punkter diskuteret.
Eleverne vil fremover deltage fast i
møderne.

Godkendelse af referat fra sidste møde/ referent til intra.

BESLUTNINGSPUNKTER
2.
Nyt udkast til beskrivelse af håndtering af fravær (bilag)

Godkendt
Line laver referat til Intra.

Godkendt med enkelte rettelser. SJ
færdiggør og lægger beskrivelsen på
hjemmesiden under principper.

3.
Opfølgning på arbejdet med at sikre skolevejen.
Fodgængerfelt eller tunnel. (Bilag)

KL og SJ arbejder videre med sagen.
Det skal undersøges, om skolepatruljen
er korrekt instrueret i, hvordan de skal
forholde sig ved vejen.
Elever og forældre skal informeres om,
at man kun krydser vejen, hvor
skolepatruljen står.

DEBATPUNKTER
4.
Liv og Jane har et oplæg færdig vedr. eksterne
skolebestyrelsesmedlemmer. Jane vil i øvrigt henvise til
noget jeg har sendt ud først på skoleåret vedr. dette emne.
(bilag)

5.
Evaluering af forældreskoledagen 4. oktober.

6.
Fodtøj i indskolingen er ikke tilladt i klasserne (og vist også
på gangene). Dette har jeg haft det meget svært med længe.
Jeg mener, at vi skal gøre op med denne holdning, da det
ikke er rimeligt, at børnene skal gå i strømpefødder (det
byder vi jo heller ikke personalet).
Jeg ved godt, at vi så blot skal bede forældrene om at sørge
for indesko til børnene - og ja, det har jeg også prøvet (men

Skolebestyrelsens konklusion er, at vi
skal arbejde henimod at tage eksterne
bestyrelsesmedlemmer ind ad hoc. F.eks.
gennem oprettelses af forældre
ressourcebank, eller ”hentet ind” fra
lokalområdet. Vi forestiller os, at de
eksterne medlemmer sidder, alt efter
funktion, i kortere tid fra et til flere
bestyrelsesmøder.
Hvis der invitere eksterne medlemmer er
det vigtigt, at beskrive hvad de skal
bidrage med. Det er vigtigt vi
forventningsafstemmer.

Alle i bestyrelsen ønsker at udtrykke stor
TAK for den kæmpeindsats ”lærerforældrene” ydede før og på dagen.
Det er skolebestyrelsens indtryk, at
enkelte forældre var utilfredse med
konceptet, mens rigtig mange fandt, at
det var en fin idé, der kunne gentages.

Personalet snakker videre om punktet, og
giver en tilbagemelding til
skolebestyrelsen.

halvdelen af tiden, hvis ikke mere, så glemmer mine børn at
tage dem på - og tanken om, at mine børn har kolde fødder,
har jeg det skidt med). Helle
7.
a. Punkt fra sidste møde: Synliggørelse af muligheder for
økonomiske støtte til klassearrangementer og hvordan gør
man? Jane.

Drøftelse af punkt 7a og 7b mundede ud
i den konklusion, at skolebestyrelsen vil
revidere/gentænke hele konceptet
(principperne) omkring skolerejser og
lejrskoler og den tilhørende
finansiering.

b. Punkt for sidste møde om klassekasser:
En lille "brush-up" på/drøftelse af, hvorfor det er vigtigt med
klassekasser.Jeg tror ikke, meningen med klassekasser er
helt klar. Skal der gøres noget for at gøre det mere klart.?
Har hørt forslag om, at bruge pengene på en tur i legeland
el.lign.
Jeg har også fornemmelsen af, at det kan være et problem for
familier med mange små børn. Hvis arrangementerne i
børnenes klasser "falder sammen" og der pludselig skal
betales til flere klassekasser i løbet af én måned.
Hvem har ansvaret for at inddrive pengene? Hvad gør vi,
hvis nogle synes, det er for dyrt? Hvordan sikrer vi os, at
ingen "glemmes"?
Hvor mange penge skal der gerne være i en klassekasse, når
vi kommer til 6.klasse? Line

8.
Hvordan ønsker skolebestyrelsen udarbejdelse af
mødedagsordener skal foregå? (Klaus)

Forslag til punkter sendes både til Liv og
Klaus senest om morgenen syv dage før
mødet.
Fremover sætter Klaus og Liv sig
sammen og udarbejder dagsordenen.

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
Medarbejderne
Eleverne
•
Nyt fra elevrådskonference
Ledelsen
•
Halpuljen 2018 (mail fremsendt)
•
Orientering om renovering af skolen. (Kristinas punkter
sættes på til næste møde)

Formanden og de øvrige forældrevalgte:
Konference om robuste børn: Flere
bestyrelsesmedlemmer interesserede i at
deltage.
Ledelsen
Liv i by og skole fortsætter de kommende
4 år.
Renovering af toiletterne i
mellemgangene foregår lige nu.
Renovering: Teknisk gennemgang 7.12.

Punkter til næste gang:
Budget til foråret: (halpuljen)
Er det modernisering af de små toiletter (det der
manglede sidst evt også toiletterne og indgangspartiet.
Dog ville det fedest værer at få lavet en helhedsplan for
cafeteria mm. men 2 mil rækker selvfølgelig ikke til en hel
runde Kristina
LIV:
Opfordre til at brugerne sætter en proces i gang.
Spire Cup
Spire Cup - som forælder har jeg været i tvivl om, hvor vidt
mine børns klasser var tilmeldt eller ej. Det viser sig, at den
ene klasse var tilmeldt, og den anden ikke. Kan vi komme
frem til en fælles aftale for alle klasserne ift., om skolen på
forhånd tilmelder eller ikke?
I øvrigt fantastisk skole turnering til glæde for såvel børn
som voksne. Helle
Renovering af skolen, hvor langt er vi?
renoveringsproces, status og studietur.
Hvordan sikre vi os vi får det meste ud af de 10 mil.
Hvordan sikre vi os at det bliver faglokaler og de andre
tiltrængte steder og ikke tag og vinduer?
Hvordan sikre vi os at rådgivning ikke bruger en for stor
del af de 10 mil.
Besøg andre skoler der har renoveret f.eks. Nøvling skole.

Erstatninger (Kristina)

