Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole tirsdag 31. oktober 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: Malene

DAGSORDEN
Forældre referent:

Forældrereferent: Jonas

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

BESLUTNINGSPUNKTER
1.
Ændring af princippet om forældresamarbejde jf. referat fra
sidste møde (bilag)

Godkendt. Det tilrettede princip lægges
på hjemmesiden.

DEBATPUNKTER
2.
Opfølgning på elevfravær (forslag til nyt
princip/retningslinje bilag)

Drøftet
Tages på dagsordenen næste gang.

3.
Skrivelse fra Skole og forældre om skolebestyrelsesvalg
(bilag)

Der skal være valg til skolebestyrelsen i
foråret 2018. Hele bestyrelsen er på
valg, da vi ikke har forskudt valg
(halvdelen på valg hvert andet år). I
skrivende stund er det ikke afgjort, om
der bliver mulighed for elektronisk valg i
Jammerbugt kommune. Klaus retter
henvendelse til forvaltningen for at få en
afklaring på dette.
Forældrene skal allerede nu gøres
opmærksomme på, at der er valg, f.eks.
gennem opslag på Facebook,
Forældreintra og plakater på skolen.
Punktet genoptages.

4.
N/T køreplaner. Har vi forslag til ændringer? (mail
fremsendt særskilt) Høringsfrist 1. november.
I referatet fra sidste møde er nævnt en direkte bus til
Hune/Blokhus.

Der er ingen forslag til ændringer.
Det viser sig, at busforbindelsen til
Hune/Blokhus faktisk er ret god.

5.
Skal der arbejder for, at der etableres skovparkour bag Ideen givet videre til inspiration.
Nolshytten?
ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen
• Ansøgning om deltagelse i udeskoleprojekt.
• Svar på ansøgning om fodgængerfelt (svar fra Jens
Chr. Golding)
• 1. styregruppemøde om renovering 24. oktober
• Power point fra det rådgivende organ (bilag)
• Arbejdet med trivsel (fra sidste møde)
• Økonomioversigter 3. kvartal

Formanden og de øvrige forældrevalgte
Liv efterlyser deltagere til møde vedr.
emner til rådgivende organ.
Medarbejderne
Intet
Eleverne
Elevrådet startet.
Formand: Andreas 9b
Næstformand: Ida 9a.
Sekretær: Josefine 7. kl.
Elevrådet har 5000,- til egen disposition
og har drøftet,, hvad pengene skal
bruges til.
Elevrådet er tilfredse med boden.
Ledelsen
• Ansøgning om deltagelse i
udeskoleprojekt.
I samarbejde med bl.a. UCN
søges Mærsk-midler til fortsat
udeskoleudvikling i skoleåret
18/19.
• Svar på ansøgning om
fodgængerfelt (svar fra Jens Chr.
Golding)
Svar fra Vejdirektoratet, der ikke
vil imødekomme ansøgning om
fodgængerfelt ved skolen.
Skolebestyrelsen kæmper videre.
• 1. styregruppemøde om
renovering 24. oktober
I første omgang skal der laves en
teknisk gennemgang af
bygningernes tilstand.
Der er nedsat en brugergruppe.
Renoveringen skal foregå i 18 og
19.
Der skal ligge 2-3 scenarier til
godkendelse i
kommunalbestyrelsen i marts
2018.
• Power point fra det rådgivende
organ (bilag)
Drøftet

•

•

•

Næste møde tirsdag 28. november
• Juleafslutning
•

Arbejdet med trivsel (fra sidste
møde)
Vi har tilrettelagt en proces, så vi
fremover kan komme til at
arbejde mere målrettet og
koordineret med fortsat udvikling
af trivslen i hver klasse.
Økonomioversigter 3. kvartal
Gennemgået. Det tegner stadig
til, at vi får reduceret i vores
underskud.
INFO-møde vedr. skolestart.
Annonce og redaktionel omtale i
avisen.
Der holdes møde for
interesserede onsdag 8.11 kl. 1920.30.

Næste møde starter kl. 17 med spisning
kl. 19.
Punkter til næste møde:
Håndtering af
klassekasser/klassearrangementer
Drøftelse af elevrådets arbejde og
muligheder
Evaluering af forældre-skoledagen 4.10.
Fodgængerfelt eller tunnel

