Referat Skolebestyrelsesmøde
Dato: Tirsdag d. 22. okt.
Afbud: Michael, Søren, Jeanette og Lene

Økonomispil
Forældrerepræsentanterne skulle diskutere forskellige muligheder for at spare penge
fremadrettet. Tilbagemelding fra forældregruppen:
¤ Der er kigget på ledelsesdelen – kunne vi gøre noget andet der?
¤ Afholdelse af 6. ferieuge – minus udbetaling?
¤ Flexjobber – Her mener vi, at der kan spares. Evt. med jobprøvning i stedet.
¤ DSA – kunne der findes noget der? Henrik: nej, ikke hvis vi skal overholde reglerne.
¤ Inklusion – Kan vi gøre det anderledes? Dog er det meget vigtigt, at vi ikke forringer vores
eksisterende tilbud! Henrik: ikke umiddelbart
¤ Vikarpuljen – Kan vi give mere fri i ydertimerne i udskoling? Jens: Det vil vi forsøge at gøre oftere.

Sundhedspolitik
Skolebestyrelsen har modtaget en klage i forhold til udvalget i boden. Derudover mangler der
overblik ift. udvalget – hvad kan eleverne købe?
Henrik: Vi har i MED diskuteret boden. Vi ønsker at lave afdelingsdage i Aulaén, hvor f.eks.
indskolingen spiser sammen om mandagen, mellemtrinet om tirsdagen osv. Derudover skal vi også
overveje udvalget i dus om eftermiddagen. Vi diskuterer samtidig at holde udskolingen på skolen i
pauserne, så vi undgår, at de går op i Spar og Rema og køber junkfood, slik osv. Vi vil hente
inspiration fra Hals Skole, hvor det er lykkedes for dem, at holde de ældste elever på skolen i
pauserne med succes.
Vi er ikke helt enige i skolebestyrelsen omkring tiltaget med udskolingen.
Henrik: Vi arbejder videre med det som en helhed og vil tage det op på et senere tidspunkt.
Tilbagemelding – Der skal laves et menukort (hurtigst muligt! (inden næste møde)). Dernæst skal
der informeres om varerne generelt mm. Kun vi lave en film, hvor boden og udvalget blev
præsenteret?

Borgmesterforvaltningen på tur





Elevrådet skal aktiveres – bl.a. Skal de fortælle, hvor træls det er at de ikke kan komme til
aktiviteter/tilbud som findes i Aalborg pga. busserne.
Han skal se legeplads og skolegård
Han stå skolepatruljen

Skolens 60års fødselsdag
I anledning af, at Vadum Skole bliver 60 år OG Vadum Skole har opnået at blive mere end 60%
økologiske og dermed har fået Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke i sølv, vil vi gerne se
tidligere elever, ansatte og andre interesserede til åbent hus.
Vadum Skole vil den 28. oktober 2019 holde åbent hus af to omgange. Kl. 8:00 - 9:00 vil der være
mulighed for rundvisning. Kl. 9:00 er man velkommen til at deltage i skolens morgensamling og
efterfølgende vil skolen være vært ved kaffe og kage - alt sammen økologisk.
Igen kl. 12:30 - 13:30 vil der være mulighed for rundvisning, hvorefter skolen er vært ved kaffe og
kage - naturligvis økologisk.
For eleverne vil der være morgensamling kl.9 med fødselsdagssang samt skolens sang. Derefter vil
der være
boller, kage og saftevand til eleverne.

Nyt
Pernelle: Har modtaget en mail med inspiration til vores principper omkring Skole-hjemsamarbejde
Henrik: Ledelseskabale, Allan er blevet fastansat på Højvangskolen og det kan få betydning for
Prebens stilling og derved os.
Dorte: Der har været ture for eleverne, som bl.a. har været på ishockeyskole, naturfagsfestival osv.
Derudover havde 9.årgang en rigtig god tur til London, med det er dyrt at spise/bo i byen.
Nichelas: Ny model i dussen fungerer rigtig godt. Personalet i dussen starter på kursus mandag.

