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Preben Krogsgaard, Henrik Jungersen, Jens Rødgaard
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Pernille Bülof Aggerholm,

Sagsnr.

02 -10 - 2018

1. Godkendelse af dagsorden
Ekstra punkter ønskes tilføjet til dagsordenen
 Referat af skolebestyrelsesmøderne
 Skolepatruljen
Dagsordenen godkendt med de nye punkter

2. Kort nyt fra:
1. Formanden:
Pernelle og Søren har været til møde i BUPL Aalborg den 12. september 2018
ang. det kommende budget, der indeholder besparelser på daginstitutionsområdet og skoleområdet.
Henrik informerer om, hvad der er besluttet for området og budgettets påvirkning
af skolen. Besparelserne vedrører bl.a. timetildelingen, driften og besparelserne
blandt andet pædagoger i undervisningen. Endvidere bliver der i forhold til det generelle budget sat stop for penge til vedligeholdelse på skolerne. Pengene er flyttet fra bygningsvedligeholdelse til driften.
Derudover afholder skoleforvaltningen to møder for de nyvalgte formænd, hvor
der orienteres om økonomi, kommunikation, samarbejde mellem bestyrelser og
det politiske organ osv. Der afholdes et møde i oktober og et møde i november.

2. Skolens ledelse:
a. Uge 41
Temauge om fantastiske fortællinger – med skolefest torsdag aften. I temaugen sættes der især fokus på samarbejde mellem eleverne.
b. Vikariater –
Jens Rødgaard er konstitueret DUS/indskolingsleder mens Lene Henriksen er sygemeldt.
Katrine Andreasen er i barselsvikariat for Rikke Smedemark Kragkær.
Birgitte Tobiesen er vikar for Jan Højrup Helligsø indtil efterårsferien.
Michelle Holm Villumsen er i rotationvikariat ind til jul.
Mette Lundbye har fået nyt job på Ranum efterskole.
c. DUS ledelse
DUS info – Børnene bliver sendt hjem hver halve time. Der bliver brugt
min institution til at give dussen beskeder.

3. Personalerepræsentanten:
Emneuge fylder.
Informationsmøde om ordblinde er blevet afholdt.
Der er en del fokus på besparelser.
9. årgang har været på lejrskole i Prag.
Spilpolitik i ferien er blevet udarbejdet i dussen, så der nu er bestemte tidspunkter
hvor der må spilles.

4. Eleverne:
Alberte er valgt ind i ungebyrådet.
9. klasse har været på en god lejrtur til Prag – der var kulturelle indslag, sprog,
perspektiv på blandt andet den kolde krig. Socialt var der et meget stort udbytte.
Der er oprettet legepatrulje, hvor mellemtrins elever laver aktiviteter i frikvarterne.

5. Øvrige: Intet
3. Valg til FRO
Der er valg til FRO den 10. oktober som er en fællessammenslutning inden for
skolebestyrelser. Fælles Rådgivende Organ (FRO) er et sparringsforum for kommunale politiske drøftelser. Der er opstillet en forholdsvis lokal kandidat. Henrik
informerede om FRO og om kandidaterne.
Der var dialog om valget, samt hvordan vi kan bruge FRO.
Det blev desuden diskuteret hvad FRO kan bruges til.
Henrik laver en mail, hvor kandidaterne kan debatteres.
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4. Samarbejde med skolens øvrige forældre
På forældremødet den 5. september blev der drøftet mulige tiltag for øget samarbejde mellem forældre og skolebestyrelsen. Disse tiltag blev drøftet i 3 forskellige
grupper på bestyrelsesmødet (vedhæftet i bilag).
Fra forældremødet var der følgende overordnede tilbagemeldinger:
Yngste:
Facebook fint til info men ikke diskussion.
Meningsmåling.
Info med indskrivningsbrevet.
Bruge intra til besked til skolebestyrelsen.
Facebook den gode historie.
Mellemtrin:
Skolebestyrelsen deltager i forældremøde i 0. klasse.
Hvad kan den gode klasse bruges til.
Forældresamarbejde.
Dagsordener, referat.
Synlighed.
Ældste:
Synlighed.
Hvem er vi, hvad arbejder vi med.
Hvilket forum skal bruges til information - Facebook / intra.
Info der er tilpasset afdelingerne.
Kommunikation fra de fire udvalg, der er nedsat i skolebestyrelsen. Hvad arbejdes
der med og hvem kan kontaktes med spørgsmål.
Der skal være fokus på at få det til at fungere i indskolingen.
Det blev besluttet, at der arbejdes videre med følgende for at udbrede kendskabet
til skolebestyrelsens arbejde:
Drift – udvalg.
Dagsorden – før, efter.
Opstart – den gode klasse – forældresamarbejde –
Pernelle, Karin, Michael, Jens, Henrik kommer med oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med tiltagene. Oplægget skal være klar inden næste bestyrelsesmøde.

.
5. Referat af skolebestyrelsesmøderne
Det blev drøftet, hvad vi kan gøre for at få nogle bedre referat fra bestyrelsesmøderne.
Det blev besluttet, at der vælges en referent, inden møderne går i gang. Valget af
referent sker forud for hvert møde og kan gå på tur mellem medlemmerne.
Referatet vil blive gennemgået inden hvert møde er afsluttet – så vi alle har indflydelse på, hvad der føres til referat. Diskussioner vil blive fyldestgørende.
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6. Skolepatruljen
Der blev spurgt til, om de elever der er skolepatrulje nu har fået undervisning i det at
være skolepatrulje. Ledelsen følger op på skolepatruljen.

7. Evt.
Der er afholdt inklusionsmøde tirsdag den 25/10. Det var et godt møde med 20 deltagende forældre og besøg af politikker Maja Torp.
HJ har været til møde med Vadum Samråd ang. byfornyelse og de lokale udfordringer
ang. Trafik.
Vi sætter gang i de fire udvalg – lederen der er med i udvalget sætter gang i arbejdet.
Der udarbejdes en intern telefonliste til skolebestyrelsens medlemmer.
På skolens hjemmeside er der en oversigt over bestyrelsens medlemmer. Preben undersøger, hvilke informationer der skal stå der.

Lukket punkt
- Eleverne deltog ikke under dette punkt
Udvalgsarbejde - Opsamling for udvalget omkring inklusionsdagen
- Kun for udvalget (Michael, Kirsten, Jeanette og HJ)
- Videre plan efter d. 25/9

Henrik Jungersen
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