Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole tirsdag 27. februar 2017
kl. 19:00 – 21:30
Jane Koller, Malene Tylak Rodkjær, Helle Ulrick, Jonas
Kjærsgaard, Liv Riis, Line Hjort-Jensen, Kristina
Afbud: Malene Rodkjær, Kristina
Søndergaard, Mette-Marie Degn, Birgit Møller, Poul Borup, Søndergaard, Line Hjort-Jensen, Birgit
Peter Sørensen, Søren Jeppesen, Klaus Larsen.
Møller
Helle Ulrik og Malene Tylak Rodkjær
stødte til mødet kl. 20 under behandling
af pkt. 4.
DAGSORDEN
1.
Godkendelse af referat fra sidste møde
BESLUTNINGSPUNKTER
2.
Antimobbeplan (bilag)

3.
Princip om fællesarrangementer for eleverne (bilag)

DEBATPUNKTER
4.
Høring af principper for udlægningen af ressourcer til den
specialpædagogiske indsats og takstbetaling (bilag
fremsendt i særskilt mail (2 mails)

Godkendt

Nyt forslag fra Jonas drøftet sammen
med justeret forslag fra Klaus.
Ledelsen vil udarbejde et nyt tredje
forslag ud fra de to foreliggende.
Dette forslag skal drøftes med
personalet og derefter i skolebestyrelsen
igen.

Vedtaget med enkelte tilføjelser.
Princippet lægges på hjemmesiden.

Der sendes dette høringssvar:
Skolebestyrelsen ved Saltum Skole
finder det uacceptabelt, at der med
forslaget igen bliver skåret i midlerne
for at drive god skole for alle børn i
Jammerbugt Kommune. Udlægningen af
ressourcerne skal jo gøre det muligt for
skolerne at arbejde forebyggende og
inkluderende.
Når det er nævnt forholder
skolebestyrelsen sig overordnet positivt
til de principper, der fremadrettet skal
være gældende.

Bl.a. anbefalingerne vedrørende
betalingsforpligtelsen, såfremt eleven er
placeret på et opholdssted,
revisiteringerne efter 6. klasse og
mangfoldighedsaftalen finder
skolebestyrelsen konstruktive og
retfærdige.
Skolebestyrelsen vil anbefale, at det
sikres, at midlerne efter afvikling af
underskuddet tilføres skolerne via
udlægningen og det ligeledes sikres at
puljen fremskrives på linje med andre
lønkonti.

5.
Den reviderede integrationspolitik i høring (bilag fremsendt
i særskilt mail)
6.
Organisering af skoledagen opdelt i 50 minutters lektioner

7.
Timefordelingsplan med udgangspunkt i 50 minutters
lektioner (bilag)
8.
Temaer fra suppemødet (udsat fra sidste møde)

Der sendes ikke høringssvar.

Ny organisering godkendt.
Skolebestyrelsen tilkendegiver, at det er
vigtigt, at personalet har
opmærksomhed på, at der kan være
udfordringer for nogle elever med de
nye længere pauser.

Timefordelingsplan godkendt.

Vi arbejder videre med de input
mødedeltagerne gav omkring
udviklingen og profileringen af vores
udeskole.
Der er også kommet konstruktive bidrag
i den sammenhæng i forbindelse med
den forældreevaluering,
udeskolevejlederne har foretaget.
Når vi er nået et stykke vej i arbejdet
med udeskoletemaet, tages punktet op
igen med henblik på udvælgelse af et
andet tema.

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
 Brev til politikerne om skolerenovering
 Mindfulness
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen
 Liv i by og skole
 Elever der vælger andre skoler
 Beredskabsplaner
 Ansøgning til Halpuljen
 Møde i det rådgivende organ 13. marts 2017

Næste møde onsdag 22. marts 2017

Formanden og de øvrige forældrevalgte
Svar på brev til politikerne om
skolerenovering: Politikerne glæder sig
til at samarbejde om projektet, men der
er endnu ikke noget konkret om proces,
tidshorisont mv.
Mindfulness: Sættes i bero pt.
Medarbejderne
Intet
Eleverne
Stor tilfredshed med boden pt.
Multibanen fungerer fint.
Ønske om Pennabane. En sådan haves
allerede, og den kan flyttes fra SIF.
Årets trivselsundersøgelse drøftes også
hvert år i elevrådet.
Ledelsen
Udsat

