Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 28/3 2019 kl. 17.00 – 19.00
Ordstyrer: Tine
Tilstede: Troels, Kim, frank, John, Christian, Sara, Louise, Tina, Charlotte, Mette, Thomas og Heidi
Fraværende:
Dagsorden:
Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra elevrådet

Sagsfremstilling

Beslutning
Referat godkendt.
Elevråd i udskolingen har drøftet om UUV kan
ligge tidligere på dagen, da man er meget træt
her.

3. Aktuelle emner :

a. Præsentation af Heidi.
b. Budget 2019: Orientering om de væsenligste
ændringer i budget 2019. Herunder konsekvenserne af
den nye aftale på folkeskoleområdet. (40 min)

Gennemgang af budgettet. Udmelding for det
kommende skoleår.
Hovedtrækkene i budgettet: Specialklasserne
vokser og dermed stiger budgettet.
Klassenedgang i almendelen, og dermed en
reduktion i stillinger i almendelen, til gengæld
en stigning i specialklasserne.
Det handler om en lokal rokering, og der er
medarbejdere der rykker fra almen til det
særlige tilbud. Vi skal ansætte tre nye lærere og
en ny pædagog til kommende skoleår.

Det sammenhængende borgerforløb og
omprioriteringer ved vi ikke endnu, hvordan
ender. Vi skal planlægge ud fra kommende
skoleår ud fra, hvad vi ved pt.
Den nye folkeskoleaftale har også betydning for
vores økonomi, Når eleverne får tidligere fri, så
skal de i SFO.
Konvertering af timer på mellemtrinnet, så der
bliver en dobbeltlærerlektion om ugen på
mellemtrinnets klasser.
I sparekataloget er modtageklasserne nævnt,
men det kommer ikke til at gøre en forskel på
Dalumskolen.
3. Punkter til orientering og
drøftelse

a. Godkendelse af skole/hjem princip: Det eneste punkt
der skal drøftes i denne forbindelse er om eleverne skal
deltage i samtalen eller ej.
b. Godkendelse af vikarprincip
c. Praktik: Mail sendt til bestyrelsen
d. Hjemmesiden: Hvilke informationer syntes I som
forældre der kunne være relevante at finde på vores
hjemmeside? Her tænkes ikke på principper og
retningsinjer, men derimod på andre relevante
oplysninger. Dette bedes I gøre inden mødet på
torsdag.

a. Der er forskellige holdninger blandt
indskolingens lærere omkring elevers
deltagelse i skole/hjemsamtale. Det
fastholdes, at eleven som udgangspunkt
deltager i skole/hjemsamtaler i alle
klasser. Skole/hjemprincippet
godkendes.
b. Vikarprincippet godkendes.
c. Byrådet har vedtaget, at alle skoler skal
tilbyde, at overbygningselever kan
komme i praktik. Der stilles forslag om,
at det lægges på 8. årgang på to fastlagte
dage. Det bør præsenteres på første
forældremøde på årgangen.
Der skal orienteres på hjemmesiden.
d. Information omkring skolens særlige
tilbud. ’En god historie’ en gang

imellem – gode billeder, der fortæller en
god historie. Vi må forsøge at finde en
balance mellem nyheder. Der mangler
en oversigt over, hvor mange elever, der
er i hver klasse.
e. Der nedsættes et arbejdsudvalg: Tine,
Troels, Stig, Thomas.
Derudover inviteres Stig med til det næste
bestyrelsesmøde.
4. Orientering/meddelelser
- a) formand
- b) ledelse
- c) TR/AMR
- d) elevråd
- e) andre

Formanden; har ikke noget.
Ledelsen: Fællesugen er i gang. Stor succes i de
forskellige værksteder. Vigtigt med en tydelig
kommunikation, så SFO’en kan blive et større
tilvalg. Der kommer nye tiltag så 3. klasserne
også kan komme ned i klubben. Der kommer
invitationer til de nye tiltag.
DR-ultra- indslag omkring affald.
TR/AMR: Lærerbladet deles ud.
Elevrådet
Andet:
- Der bliver drøftet om der på cykelture
generelt med klasser, skal være mere end
en voksen? Det kan variere fra klasse til
klasse, fordi klasserne er forskellige ift.,
hvor meget de har øvet sig i at cykle i
byen. Skolebestyrelsen ønsker ikke, at
der skal udarbejdes principper for
cykelture med eleverne på baggrund af
en uheldig tur.

-

5. Eventuelt
6. Punkter til kommende
møder
7. Datoer for kommende
møder

Dørerne går i baglås ved SFO-toilettet.
Rene får det hurtigt ordnet.

Hjemmesiden, Stig inviteres.
Arbejdsgruppe vedr. forårsSFO og SFO.

