SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dagsorden

Dato: 05.10.20

Side:
1

Kl.:
18:30

Afbud til mødet: Karina, Laila.
Ordstyrer: Laila – Knud overtog ved Lailas fravær.
Pernille deltager virtuel der hjemmefra
Vi mødes i D1

1. Bemærkninger til sidste referat.
Ingen bemærkninger
2. Meddelelser.
- Formand:
Tilbagemeldinger fra forældremøder. Forældrene kunne godt bruge mere tid til
forældremødet, så der er bedre tid til at få talt sammen mellem lærere og forældre.
- Skoleledelse:
Orientering om etablering af regnvandsbrønd og molokker på Grønningen.
Velkommen til Signe som er næstformand i elevrådet i udskolingen.
- Personalerepræsentanter:
- Elevråd:
Udlevering af forslag til kostpolitik som er udarbejdet af elevrådet. Tages med i
arbejdet af revidering af Idræts og sundhedsprofil.
- Andre:

3. Virtuel budgetorientering fra Tina Brøndum kl. 18:35
Tina gennemgik den økonomiske status og gav et billede af udsigten for økonomiåret 2021. Økonomirapport er udleveret til skolebestyrelsen.
Diskussion om vilkår for økonomi og muligheder for ændringer.
4. Dialogmøde med politikkerne den 28. oktober kl 18:30-21:00
Knud, Janne og Karina J samt Helle V. evt. Laila som backup.
Tematikker kunne være tildelingsmodellen - friskoleudfordring og skolefesten.
5. Ændringer af styrelsesvedtægterne og bilag for skolerne
Bilag udleveret og skolebestyrelsen bliver orienteret om, at der er mulighed for at
lave høringssvar til evt. ændringer.
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6. Årshjul for skolebestyrelsen, hvad vil vi bruge tiden på
Udsættes til næste møde.
7. Hoppepude til skolegården
HV orienterede om begrundelse for anskaffelse. En hoppepude tiltrækker alle elever, store som små, og er en god bevægelsesform, hvor alle kan være med. Den
kan udstyres med en timer, så den kun kan bruges i skolens åbningstid. Prisen er
ca. 80000,SB giver grønt lys for at gå videre med at arbejde for anskaffelse og se på økonomien.
Se evt. på fastmonteret hoppebolde.
8. Hvordan kan der søges om penge til klasserne fra skolefesten. Skolebestyrelsen udarbejder nogle kriterier
Skal der et max. beløb på, hvad en klasse kan søge pr. elev. Bestyrelsen læser det
igennem og kommer med ændringsforslag, som sendes til Pernille senest i løbet af
uge 43. Pernille forsøger at skrive det sammen til et forslag til næste møde.
9. Elevtrivselsundersøgelsen og ungeprofilen
Udsættes til næste møde.
10. Idræts og sundhedsprofil samt kostpolitikken
Udsættes til næste møde.
11. Eventuelt

12. Personalesager

13. Næste møde og kommende punkter
2. november kl. 18.30
Punkter:
-

Årshjul for skolebestyrelsen, hvad vil vi bruge tiden på? 30 minutter.
Idræts og sundhedsprofil samt kostpolitikken.
Kriterier til ansøgning af midler fra skolefesten.
Elevtrivselsundersøgelsen og ungeprofilen.
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