Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole onsdag 22. marts 2017
kl. 19:00 – 21:30
Jane Koller, Malene Tylak Rodkjær, Helle Ulrick, Jonas
Kjærsgaard, Liv Riis, Line Hjort-Jensen, Kristina
Afbud: Line, Kristina
Søndergaard, Mette-Marie Degn, Birgit Møller, Poul Borup,
Peter Sørensen, Søren Jeppesen, Klaus Larsen.

DAGSORDEN
Godkendt
Godkendelse af referat fra sidste møde

DEBATPUNKTER
1.
 Nyt besøg af Jens Jungersen og Ole Stavad om
skolerenovering. Er pt. ikke tidsfastsat. Hvem gør
hvad? Hvad skal vi have forberedt? (bilag: Ønsker til
budget 2017)

Liv aftaler mødedato med Jens
Jungersen og melder tilbage til
bestyrelsen. De medlemmer, der kan
deltage det pågældende tidspunkt,
deltager.
På mødet tager vi udgangspunkt i de
prioriterede ønsker, vi fremsendte i
forbindelse med budget 17.

2.


Arbejdet med principper. Princip om
fællesarrangementer vedtaget på sidste møde.
På september mødet nåede vi ikke at få evalueret
princippet om forældresamarbejde (bilag)
Ellers er det ældste princip fra 2011 ”Konsekvenser
ved rygning og brug af mobiltelefoner.” Fra 2012
Klassekasser og rejsekasser (bilag)
Oversigt over ”skal” principper vedhæftet (bilag)
Opdateret liste over vores principper vedhæftet
(bilag)

Fremadrettet vil vi udarbejde principper
ud fra en ny model inspireret af ”Skole
og forældre”.
Princippet om forældresamarbejde skal
revideres. Drøftes i medarbejdergruppen
inden debat på mødet i bestyrelsen i maj.

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
 Møde i det rådgivende organ 13. marts
 Mindfulness (Jane)
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen
 Implementering og valg af læringsplatform – Mee
book
 DRØN sponsoraftale

Formanden og de øvrige forældrevalgte
Begge emner til orientering.
Medarbejdere og elever
Intet nyt
Ledelsen








Beredskabsplaner (fra sidste møde)
Ansøgning til halpuljen
Elever der vælger andre skoler
Trivselsundersøgelsen 2017
Dommer til logokonkurrence
Udlægning af den spc. pæd. ressource.

Næste møde torsdag 20. april 2017
Punkter: Antimobbepolitik

Læringsplatform:
Det er politisk bestemt, at alle kommuner
ved udgangen af 2017 skal have
implementeret en digital læringsplatform
på skolerne, som skal støtte skolernes
arbejde med elevernes læringsprocesser.
I Jammerbugt kommune er platformen
MeeBook valgt. I den kommende
periode, skal medarbejderne klædes på
til denne opgave.
DRØN-sponsoraftale:
Skolen betaler 1000,- årligt fremover til
vedligehold af DRØN-områderne.
Beredskabsplaner:
Vi har opdateret vores brandberedskab
samt sorgplaner og traumeplaner for
både elever og ansatte. Ligeledes er det
politisk bestemt, at alle skoler skal have
en beredskabsplan i forhold til evt.
skoleskyderi og bombetrusler. Disse er
også udarbejdet.
Ansøgning til halpuljen:
Der skal laves et overslag i forbindelse
med udarbejdelse af ansøgning om
midler fra halpuljen til renovering.
Elever, der vælger andre skoler:
Punktet tages op som debatpunkt næste
gang.
Trivselsundersøgelse:
Udviklingsarbejde i gang i forhold til
vores fremadrettede arbejde.
Dommer til logokonkurrence:
Helle og Liv medvirker som dommere.
Projektsamarbejde med Aalborg
universitet:
SFO er indgået i et projektsamarbejde
med Aalborg universitet, hvor der skal
forskes i, om bevægelse hjælper på
indlæringen.
Etablering af vuggestuer:
De nødvendige bygningsændringer i
forbindelse med etablering af vuggestuer
går nu i gang.

Næste møde aflyses, da der holdes
borgermøde om kommunens fremtid
samme aften, hvilket flere
bestyrelsesmedlemmer vil prioritere.

Punkter til mødet i maj:
 Fokus på kommunikation fra
skolebestyrelsen til forældre,
f.eks. brug af Facebook,
fortællende referater/nyt fra
bestyrelsen, mv.,
 Drøftelse af det brev
skolebestyrelsen har vedtaget at
udsende, når forældre ønsker at
holde ferie med deres børn
udenfor skoleferierne. Er indhold
og budskab OK? Det nuværende
brev sendes sammen med
dagsordenen.

