Skolebestyrelsesmøde onsdag den 28. november 2018 kl. 17.00-19.00
Tilstede: Tina Bak, Vivian Tønning, Mogens Thomassen, Lene Hammerby, Heidi Kramer, Rune
Nielsen, Line Tarp, Hanne Lise Paysen, Lene Thor, Malte og Signe
Afbud: Ann Thagaard, Mette Søndergaard

1. Meddelelser
Formanden
Medarbejdere
Elevråd
Ledelsen

Medarbejderne; Vi er i gang med at planlægge Julemarked
den 6.december, som SFO og juniorklub afholder.
Elevråd; Vil gerne starte en kampagne op omkring vores
toiletter, så de forbliver rene. Derudover vil elevrådet gerne
afholde nogle turneringer i frikvarterne.
Ledelsen; Personalet er i gang med co-teaching, som er en
målrettet og systematisk arbejdsform, hvor der er fokus på at
udnytte de voksenressourcer, der er tilstede i klasserne. Målet
er at skabe endnu bedre læringsmiljøer for eleverne. Det er
ligeledes en indsats ind i skolens udviklingsprojekt – Skolen for
alle. Den 20.december afholder personalet pædagogisk dag fra
kl.12, hvor der skal arbejdes videre med
skoleudviklingsprojektet. Konsulent Micki Sunesen skal lede
processen og er med i vores projekt det næste år.
Vi har haft åbent hus for forældre til kommende 0.klasse. Det
var en stor succes med et fremmøde på 80-90 forældre.
De første tal som vi nu kender omkring skolestartere 2019
viser, at vi har 66 elever indskrevet. Der er stadig børn, som
endnu ikke er indskrevet, men vi er sikre på, at vi får tre
børnehaveklasser næste skoleår. Lige nu er 51 elever tilmeldt
førskolen, som begynder 1. marts.
Vi har afholdt Børnerettighedsdag den 20. november, som
forløb rigtig fint. Dagen sluttedes af med politikerbesøg, hvor
børns rettigheder blev diskuteret.

2. Første møde i skolerådet
Orientering

Tina har været til første møde i skolerådet den 30. oktober.
Der var folk fra Aalborg, der fortalte om den gode måde at
starte et skoleråd op på. Alle 23 skoler skal vælge en
repræsentant fra skolebestyrelserne til deltagelse i rådet.
Der blev valgt en formand, som kommer fra
Vesterbakkeskolen og næstformanden er fra
Søndermarksskolen.

3. Skolens legeplads/udearealer
Drøftelse

Vi har haft besøg af legepladstilsynet og det har betydet, at
flere af vores legeredskaber er blevet fjernet, da det
sikkerhedsmæssigt ikke har været i orden.
Herudover er vi vældig udfordret i vinterperioden, hvor vores
boldbane ofte står under vand. Vores udearealer som
boldbanen bærer præg af manglende vedligehold.
Bestyrelsen vil gerne arbejde på at lave en skrivelse til
politikerne, for at påvise vores udfordringer med vores
udearealer. Skolen har ikke økonomi til at vedligeholde og
supplere legepladsen med nye legeredskaber.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Rune, Tina og
Line, som mødes med Mogens.
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4. Forældretilfredshedsundersøgelse
Orientering/drøftelse

Lige nu er vi oppe på 34,3%, som er lidt over det kommunale
gennemsnit. Forventningen er at vi kommer op over 50%. Der
har været flere udfordringer med at bruge linket, som har
været sendt ud.

5. Sundhedspolitik/Sund skole
Drøftelse
(bilag)

Omdelt på mødet. Hvis der er bemærkninger skal de sendes til
Tina senest næste møde, hvorefter den skal godkendes.

6. Princip for skole/hjemsamarbejde
drøftelse
(princip vedhæftet)

Drøftelse af eksisterende princip til revidering.
Forslag om at forældremødedatoerne kendes fra
skoleårets start.
Forslag om at alle forældremøder planlægges med
mødestart kl. 17.00.
Forslag om at skolehjemsamtalerne varsles en
måned før første samtale.
Drøftelse af om årgangen skal planlægge
forældremøde på samme dag.
Drøftes videre på næste møde.

7. Årshjul
Indledende drøftelse

Mogens og Tina laver et udspil til næste møde.

8. Skolefotografering
Drøftelse

Forældrehenvendelse. Er det nødvendigt med
skolefotografering?
Skolen har en kontrakt med Dansk Skolefoto som gælder for
tre år. Der er et år tilbage i kontrakten. Det er stadig valgfrit,
om forældrene ønsker at modtage billederne.

9. Evt.

Næste møde den 24. januar kl. 17-19.
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