Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19.00
Tilstede

Peter, Alice, Morten, Karen, Søren S, Steen, Trine, Suzette,
Henrik, Asta og Ida fra elevrådet, Poul-Erik, Søren J

Afbud

Birgitte

Mødeleder Peter
Referent

Søren J.

Referat
1.

Godkendelse af referat.
Godkendt.

2.

Post til skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen har modtaget en klage fra en forældre. Ledelsen har
behandlet sagen.

3.

Kommunalt budget 2020.
Poul-Erik orienterede om det kommunale budget 2020.
Aarupskolen beskæres via nedskæring i tildeling til helhedsafdelingen.
Punktet blev drøftet. Skolebestyrelsen sender Kommunalbestyrelsen en
hilsen vedr. nedskæringer i helhedsafdelingen.

4.

Dialogmøde.
Dialogmøde den 21/11-19 fra kl. 19-21.30 på Vissenbjerg skole – afholdes i
partnerområderne.
Tema: Sundhedspolitik.
Kost-motion og sundhed vægtes af skolebestyrelsen i forbindelse med
dialogmødet.

5.

Principper.
Udspillet vel modtaget af skolebestyrelsen. Der arbejdes videre med skabelonen.
Nyt udspil på et kommende skolebestyrelsesmøde.

6.

Skolebestyrelsesvalg til foråret.
Poul-Erik undersøger datoen for valget, der afholdes foråret 2020.
Tre nye medlemmer skal vælges.
Forslag til slagplan for skolebestyrelsesvalget er klar til bestyrelsesmødet i
december. Karen og Peter udarbejder denne.

7.

Meddelelser fra skoleinspektør og viceskoleinspektør.
Poul-Erik:
 Den fælles Ejendomsdrift træder i kraft den 1/1-2020. Pedel- og
rengøringskorps indgår i aftalen.
 Aula er nu en realitet, med diverse småfejl der løbende dukker op.
 Nyt cirkulære angående ulovligt elevfravær er offentliggjort d.d.
Mere om dette på et kommende møde.
Søren:
 Skoleskydning for 5. årgang succesfuldt afviklet i Skallebøllecentret.
 En våd men vellykket Trimdag, afviklet inden efterårsferien.
 Gang i vikarplanerne pga. barsel, orlov i perioden fra uge 43-49, hvor
flere af vores faste tilkaldevikarer er fraværende pga. skolepraktik.

8.

Meddelelser fra formanden.
Intet.

9.

Nyt fra elevrådet.
Ida og Asta repræsenterede elevrådet på skolebestyrelsesmødet. Elevrådet har
kun været samlet én gang i dette skoleår. Er i gang med at arbejde med skoleboden.
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10. Bordet

rundt.

Fest i bålhytten på skolens areal. Forslag om en facebook-/instagramgruppe de unge
kan henvende sig til, når tingene kammer over. Hvordan sættes det i gang?
Hærværk etc. meldes til politiet, SSP og til kommunen.
11.

Evt.
Næste møde er onsdag den 27/11 og mandag den 16/12 2019
fra kl. 19-21.
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