Referat bestyrelsesmøde 07. Maj - 19
1. Valg af referent
Nichelas
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Nyt fra Skoleboden v. Lene
Lene fra boden fortæller. vi går efter sølv i økologi (60% økologi i tre måneder),
DUS er bronze. Kort gennemgang af priser. Skiftet plast ud med pap for at blive
mere bæredygtige. Der ønskes at skabe en happening, evt. med tv2nord, ANR.
4. Gennemgang af driftsbudget:
1. DUS
Udleveret budget og gennemgang. Bevillingen er faldet pr. barn i alt er vi
bevilliget ca. 40000 mindre.
5. Gennemgang af timebevillinger
1. DUS
i. Konsekvenser af den øgede åbningstid i forbindelse med ændringer af
folkeskolereformen
ii.

Resultatet af det forventede timebudget
3 timers mere DUS tid i 40 uger, 840 timers mere DUS. Ca. en halv
stilling. DUS er gået 0,8 stilling ned.
Der undersøges hvordan vi bedst muligt kan bruge ressourcen.
Snak om strukturen i DUS. Basisrum, vikarer. Bekymringer om dækning
af udevagten. Undring over børn der trækker sig ned på gangen.
Forældrene giver deres perspektiv.

6. DUS
1. Ændret anvendelse af skolepædagoger
Pædagogerne får mere forberedelse til skoletimerne. Næste år vil der være
faser:
0kl.
1.-2. 30 lektioner
3.-4. 30 lektioner
5.-6. 15 lektioner
Pædagogerne koordinerer med en lærer på fasen.
Pædagogerne skal være mere udfarende i forhold til hvad de vil byde ind
med. evt. observationer af børn, undervisning, mm. og fri for mobberi.
Der bliver i skoleårets start forventningsafstemt og lavet samarbejdsaftaler i
teams og faser sammen med ledelsen.
7. Anlægsprojekter på skolen
1. Samarbejde med Vadum Ungdomsklub

Ungebyrådet skal kontaktes i forhold til etablering af udeområde til ældste
og ungdomsklubben. Der søges om materialer og multibane. Skolen vil
gerne leverer arbejdskraft.
2. Indeklima
Vi har fået tildelt vindfang i enden af mellemste afdeling for at undgå træk.
3. Toiletter
DUS toiletter bliver totalrenoveret.
8. Trafik
Vi har fået priser hjem på vendeplads ude foran skolen. Der foreslås anderledes
skiltning. Der laves opslag til DUS dør angående kørsle på Degnevænget.
Der har været knallertkontrol. Drøftelse om knallertkørsel.
9. Nyt fra
1. Formanden
Intet nyt.
2. Ledelsen
i.

Ledelsesteamet og opgavefordelinger

Jens er kommet. Der kigges på opgavefordeling og vikardækningen. Jens er
sat på mellemste afdeling til at starte med. Henrik har eksamen.
3. Personalet
Fagfordeling og eksamen fylder.
4. Eleverne
Jens tager sig af elevrådet.
5. Øvrige
Godt initiativ med musik arrangement. Der er dog et ønske om bedre
udmelding. Skolen tager det til efterretning.

10.Evt.

