Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19.00
Mødeleder Birgitte Jakobsen
Referent

Søren Jakobsen

Fraværende Karen & Trine

Referat
1. Godkendelse af referat.
Godkendt.

2. Post til skolebestyrelsen.
Henvendelse modtaget – behandles under andet punkt på dagsordenen.

3. Nyt fra elevrådet.
Ingen nye punkter.
Et par af elevrådets mange relevante punkter fra seneste møde – pauser,
mere idræt/bevægelse - er punkter på det nuværende og de kommende
dagsordener.
Derudover drøftede Skolebestyrelsen elevrådets punkt angående elevernes
udfordringer med skolens PC´ere.
Poul-Erik kommer med konkret løsningsforslag til disse på næste
skolebestyrelsesmøde.

4. Status SFO.
Søren Jakobsen redegjorde for dagligdagen i SFO´en i disse Coronantider.
Nyhedsbrev er på vej ud til forældre med børn i SFO´en.
På baggrund af en forældreundersøgelse, besluttede Skolebestyrelsen at
ændre lukketiderne i SFO, således at disse fremover vil se således ud:
Mandag til torsdag lukker SFO’en kl. 16.50
Fredag lukkes der kl. 16.00.
Ændringerne træder i kraft fra d. 1/12 – 20.

5. Kys og kør på Torpvej.
Morten Henneberg har været i dialog med politiker m.m. angående Kys og kør
projektet og er optimistisk med henblik på at få projektet på budget 2021.
Skolebestyrelsen er klar til at supplere med yderligere til kommunen såfremt
det findes relevant.
Punktet drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

6. Pauser og spisepauser.
Skolebestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra forældre og elevråd,
der ønsker mere tid til spisepauser og til frikvarter.
Søren Jakobsen orienterede med udgangspunkt i den nuværende situation på
klasserne, hvor især den tid der gives til spisning, ud over de fastlagte pauser,
varierer fra årgang til årgang og fra klasse til klasse, og er meget forskellig.
Søren Jakobsen pegede ligeledes på de muligheder og begrænsninger, der er i
den nuværende struktur, såfremt vi ønsker yderligere pausetid.
Skolebestyrelsen drøftede efterfølgende oplægget og opfordrede til, at der
arbejdes videre med at finde mere tid til at spise og mere pausetid.
Med hensyn til hvor meget tid der gives til at spise i dele af
undervisningstiden, bør der i følge skolebestyrelsen være større ensartethed
inden for de enkelte årgange.
Som udgangspunkt er det lærerne/pædagogerne der styrer pausetiden og
tager ansvaret for at pausetid og undervisningstid hænger forsvarligt
sammen.
Skolebestyrelsen drøftede ligeledes muligheden for at udarbejde et princip
for pauser og spisepauser.
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7. Budgetkontrol.
Poul-Erik orienterede.

8. Årshjul.
Skolebestyrelsen kom med følgende emner til årshjulet.
Skolebestyrelsen betragter sidste års arbejde med principperne som værende
færdigbehandlet.
Fremadrettet skal principperne servicetjekkes fire gange årligt.
Til næste skolebestyrelsesmøde kommer PS med forslag til hvad årshjulet kan
indeholde af arbejdspunkter fra Rådhuset, bl.a budget, elevfravær mm.

9. Elevfravær.
Poul-Erik orienterede om fremgangsmåden og om hvilke procedurer/tiltag, der
sættes i værk, når elevfraværet er for højt hos den enkelte elev.
Elevfraværet på Aarupskolen er 2,8 %.

10. Meddelelser fra formanden.
Birgitte opfordrede til at et par af skolebestyrelsens medlemmer melder sig
til det virtuelle årsmøde i skole og forældre.

11. Bordet rundt
Her og nu emner bragt frem og besvaret.

12. Evt.
Intet.
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