Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00
Mødeleder Birgitte Jakobsen
Referent

Søren Jakobsen

Fraværende Karen, Morten, Birgitte

Referat

1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
2. Post til skolebestyrelsen.
Ingen post.
3. Nyt fra elevrådet.
Elevrådet: Forslag om at man kan påvirke ordensreglerne løbende og ikke kun
en gang hvert år. Ønsket taget til efterretning.
I princippet ordensregler under forventninger til eleverne, der lyder:
”Give din mening til kende når ordensreglerne servicetjekkes ved skoleårets
start.”
Slettes ordlyden ved skoleårets start.
Følgende ønsker fra elevrådet blev drøftet.
-

Ønske om at 8. – 9. årgang kan have inde-ordning hele året.

-

Ønske om at 6.-7. årgang får mulighed for at være inde i et dagligt
frikvarter.

-

Ønske om at der kan findes en ordning, så der på en forsvarlig måde må
løbes på gangene. Skolebestyrelsen er positive over for forslaget og
vender tilbage senere, når forslaget har været ude at ” gå ”.

Elevrådet bad endvidere om respons på de ønsker de fremkom med på seneste
møde. Her under Skoleboden.
Claus vil komme på besøg i klasserne for at tale med eleverne om tidligere og
om ovenstående ønsker. Og give en status på, hvor langt vi er nået med
ønskerne.

4. Folkegave – foreslag >> - Bordtennisbord - elevproduktion (kunst) –
Facadekultur - “Bautasten”
Punktet udsat til næste møde.

5. Skolemad forsvundet!
Punktet udsat til næste møde.
6. Skolebod
At åbne en skolebod kræver en del forarbejde, hvilket så småt er sat i gang
og hvor forskellige modeller kan komme i spil.
Skolebod er i proces og kan hænge sammen med ønsket om længere
elevpauser.
Der arbejdes på at strikke et lukrativt tilbud sammen, gerne med start til
næste skoleår.
Allerede i indeværende skoleår, håber vi på at kunne sættes prøveordninger i
gang.
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7. Principper
 Understøttende undervisning
Princippet servicetjekket uden yderligere kommentarer.

8. Hjelm på i pauserne – rulleskøjter & løbehjul
Skolebestyrelsen bakker op om at det er skolens ansvar, at eleverne bærer
hjelm, når de opholder sig på skolen.

9. Årshjul
CT fremlagde årshjulet, der er tænkt som overordnet styring for det
kommende skoleår.
Skolebestyrelsen kom med forslag til et par ændring i årshjulet. CT tilretter
årshjulet.

10. Meddelelser fra ledelsen
Claus:
 Skolen modtager en donation på ca. 250.000 kr. fra Murermester Ib
Hansens fond, øremærket til skolegården.
 Endvidere modtager vi, fra selv samme fond, 45.000 kroner til indkøb af
udendørs bordtennisborde.
 Ny lærer Tina Søndergaard-Dinesen er ansat pr. 10/10 og allerede i gang.
 Phillip Spangtoft er ansat i et sygevikariat pr. 25/10.

Søren:
 Aarupskolen har lærerstuderende fra UCL Odense i praktik fra uge
43-48.
 Tre nye tilkaldevikarer – Julius, Fatima, Sofie - er ansat pr. 25/10.
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11. Meddelelser fra formanden.
Mandag d. 8.11 er skolebestyrelserne i Assens kommune medarrangører af et
vælgermøde på Vissenbjerg skole med deltagelse af 10 partier.
Invitation lægges snarest på AULA, så interesserede forældre kan deltage.

12. Bordet rundt.
CT rundsender artikel fra Folkebladet til Skolebestyrelsen, omhandlende Kiss
and ride projektet.
Artiklen lægges også på AULA.

13. Evt.
Søren Stenskrog udtræder af skolebestyrelsen pr. 1/11, da han ikke længere
har børn på skolen.
Tak til Søren for hans mangeårige indsats for Aarupskolen.

Næste SB-møde afholdes torsdag d. 18. november.
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