Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 20. september 2018 kl. 19.00
Tilstede

Peter, Alice, Birgitte, Morten, Karen, Søren S, Suzette, Henrik,
Trine, Poul-Erik, Søren J.

Afbud

Steen

Mødeleder Peter
Referent

Søren J.

Referat
1.

Godkendelse af referat.
Godkendt.
Ny medarbejderrepræsentant – lærer Henrik Andersen, blev budt
velkommen. Henrik erstatter Claus der går på pension.

2.

Post til skolebestyrelsen.
Post uddelt.

3.

Jubilæumsfest.
En jubilæumsfest der har givet genlyd i hele byen. Udelukkende positive
tilbagemeldinger blandt forældre, personale og elever.
Gav en anderledes skolestart for eleverne. Meget engagerede elever.
Måske vi fremover kunne begynde skoleåret med et tema.

4.

Princip ”Etik på nettet”
Der er tidligere udarbejdet et oplæg til webetik/it-politik på Aarupskolen.
Dette vender vi tilbage til på kommende skolebestyrelsesmøder, hvor
princippet udarbejdes.

5.

Folkegaven.
Indsamling til Folkegaven intensiveres. Aktivering af erhvervslivet og
forældre via forældreintra. Der tages kontakt til Folkebladet så vi får
presse på indsamlingen.

6.

Aktivitetspark.
Birgitte orienterede om hvor projekt aktivitetspark pt. befinder sig. PoulErik laver oplæg der rundsendes angående ”Kys og Kør” projektet.

7.

Mødeplan, datoer.
1/11

27/11

10/12

kl. 19.00.

Møder i 2019 aftales på mødet i december.
8.

Helhedsskolen. Konvertering af understøttende timer
til 2-lærerordning.
Skolebestyrelsen beslutter, at der i Helhedstilbuddet konverteres
understøttende timer til 2-lærerordninger.
Poul-Erik viste rundt i Helhedstilbuddets lokaler.

9.

Meddelelser fra skoleinspektør og viceskoleinspektør.
Poul-Erik:


Kloakeringsarbejdet forventes afsluttet i næste uge.



Kort orientering om opbremsningen i 2018 samt om budgettet for
2019.

Søren:


3. årgangs praktikanter fra uge 43-48.



Dansk røde kors stillecafé i gang med 25-30 elever.



Linjefagene er kommet rigtig godt afsted.



Trivsels- og bevægelsesaktiviteter i efteråret:
 Ekstra Bladets fodboldturnering
 5. årgang skoleskydning
 Aktivitetstimer for 4. – 8. årgang 1. + 2. oktober.
 Trimdag
 10 pauseaktiviteter tilbydes fra uge 43
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 Matematikkens dag i november
 Junioridrætsledernes indeidrætsdag for 2. og 3. årgang.
10. Meddelelser

fra formanden.

Hvordan går det med madordningen?

11.

12.

Maden får ros af eleverne.

Bordet rundt.


Spørgsmål besvaret.



Mulige emner til fremtidige dagsordner noteret.

Evt.

Næste møde torsdag den 1/11 2018 kl. 19.00
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