Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00
Mødeleder Birgitte Jakobsen
Referent

Søren Jakobsen

Fraværende Trine

Referat

1. Godkendelse af referat.
Referat godkendt

2. Post til skolebestyrelsen.
Ingen post

3. Nyt fra elevrådet.
Anne-Sofie (8d) og Mariam (8b) deltog i skolebestyrelsesmødet. Velkommen til.
Elevrådet har netop konstitueret sig og afholdt det første elevrådsmøde, hvor de 11 nye
medlemmer mødtes, hvilket der kom følgende ønsker ud af.
-

Elevrådet har et kæmpeønske om kantine, skolebod, eller automater i nævnte
rækkefølge. Elevrådet havde også drøftet den nuværende ordning skolemad.nu, som
lukker for bestilling kl. 7.30 – Men hvad så når madpakken er glemt?

-

Flere muligheder for at deltage i frikvartersaktiviteterne, der udbydes i efterårs/vinterperioden samt ønske om indkøb og etablering af:

-

Bander på grusbanen

-

Faste baner til boldspil

-

Flere mål

-

Ostebaner har høj prioritet hos eleverne – og skolebestyrelsen.

-

Sofaerne ved 8.-9.årgang i dårlig stand og bør udskiftes.

4. Finde dato/ tidspunkt til foredrag – og i hvilken form ønsker vi foredraget - kan
elever evt. deltage - Frederik Brauner
Datoforslag for foredrag tirsdag d. 18/1 & onsdag d. 19/1. Claus tager kontakt.

5. Poul-Eriks afskedsreception hvem deltager fra Skolebestyrelsen?
Tilmelding senest d. 21/9 til SJ

6. Principper.
Ansættelser – ingen bemærkninger
Forældrebesøg – drøftet. En enkelt mindre ændring blev foretaget under den
første bullet, hvor …. ind på skolen, ændres til ind til skolen.
Princippet drøftes igen om et halvt år, når vi har gjort os yderligere erfaringer.
Forældrerepræsentanter – ingen bemærkninger
Ordensregler – ingen bemærkninger

Se i øvrigt skolen principper på aarupskolen.dk under fakta og information.

7. Status Folkegaven.
Drøftes videre på næste møde, hvor det besluttes hvad pengene skal bruges til.
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8. Meddelelser fra ledelsen
Claus:
 En lærer har opsagt sit job og har fået nyt job nær familiens nye bopæl.
Stillingsopslag er ude.
 Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 6/10 kl. 16.00. Søren Stenskrog
deltager fra skolebestyrelsen.
 Penge fra skolernes trivselsmidler – øremærket til trivsel - har fået ben at
gå på. LEGO Masters dag afholdes for 0.- 5 d. 28/10 - 2021, med
kendisserne fra TV2 – Marvin og Jonas – temaet bliver fremtidens skole.
 6.-8. årgang skal på tur til Robothuset i Langeskov og overnatte på en
bondegård i nærheden.
 Arrangementerne giver et anderledes fagligt- og ikke mindst et socialt løft
til klasserne.
Yderligere info om arrangementerne følger.
Søren:
 Coronanen betød at flere af skolebestyrelsens igangværende
arbejdspunkter blev parkeret. Her følger en status.
 Status på ændrede åbningstider pr. 1/12 - 2020
 SFOen holder pr. 1/12 - 2020 længere åbent hver fredag, hvor åbningstiden
blev udvidet fra kl. 15.30 til kl. 16.00. Den udvidede åbningstid er
finansieret ved at beskære åbningstiden mandag til torsdag med 10
minutter, så der nu lukkes kl. 16.50.
 Status på elevpauser / UUV – Arbejdet med at finde en løsning alle kan se
sig selv i, bliver skudt i gang i løbet af efteråret og vil involvere elever,
personaler, skolebestyrelsen og ledelsen.
 Status på Bevægelse i UV – Været i ”coronadvale” – genvækkes snarest.
 Gang i åben skole samarbejde foreninger – Møde med Michael fra Aarup
Fritidscenter, Højfyns Cup – kommunal fodboldturnering genopstået, DM i
Skydning for 5. årgang

Side 3 af 4

9. Meddelelser fra formanden.
Karen og Birgitte deltager i Skole og Forældres landsmøde.
Et par af skolebestyrelsesmedlemmerne fornemmer, at der i forældrekredse hersker lidt
tvivl omkring lejrskoler og skolefest. Claus undersøger sagen.

10. Bordet rundt.
Morten refererede fra møde i lokalrådet
 lokalrådets primære fokuspunkt her og nu er sikker parkering og afvikling af trafik.
 Samt at holde øje med, om skolens pæne stand opretholdes under det nye pedelkorps,
således den står skarpt hos evt. tilflyttere.

11. Evt.
Intet.

Side 4 af 4

