Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 22. november 2021 kl. 19.00
Mødeleder Birgitte Jakobsen
Referent

Søren Jakobsen

Fraværende Nete, Elevrødderne

Referat
1. Godkendelse af referat.
Godkendt
Husk at få Peter med på listen til godkendelse af referatet
2. Post til skolebestyrelsen.
Ingen post
3. Nyt fra elevrådet.
Ikke repræsenteret på mødet.
Henrik refererede, at elevrådet kunne have tænkt sig en midlertidig
madløsning, mens der arbejdes på en permanent ordning.
4. Årshjul godkendelse.
Forslag til ændringer/tilføjelser til årshjulet blev drøftet.
Claus foretager ændringer/tilføjelser i årshjulet.
5. Refleksion vælgermødet.
Et fint vælgermøde – godt med en journalist fra Stiften, der holdt snor i
debatten.
Ikke meget nyt under solen fra politisk side.
Temaer der især fyldte i debatten var; økonomi, ejendomsservice,
psykologmangel, indkøbsaftaler.

På det lokale vælgermøde på Industrien stemplede alle politikere - med
enkelte undtagelser - ind på, at sikker trafikanlægget ved Torpvej vil blive
etableret. En glædelig melding, vi skal holde dem fast på.
På kommende SB-møde drøftes taktikken for, hvordan vi griber situationen
omkring sikker trafik, strategisk rigtigt an.
Skolebestyrelsens strategi:
Forslag om at vi finder vores top 3-4 kerneudfordringer, så vi ikke hele tiden
henvender os til politikerne med nye temaer.
Vi skal sparke vores udfordringer op til politikerne, så de rettidigt er på
forkant og bekendte med, hvad der rører sig på Aarupskolen.
6. Folkegaven.
Skolebestyrelsen kom med nedenstående forslag til, hvordan vi giver
Folkegaven – ca. 8000 kr. - ben at gå på.
-

indkøb af materialer til elever som kan kreere et ”kunstværk”

-

udendørs fotokollager

-

graffitikunst

Kunstnere kan kaldes ind. Lærere med kreative kompetencer kan inddrages.
Elevrådet kan involveres og høres vedr. forslagene.
Der arbejdes videre med forslagene.
7. Skolemad forsvundet.
Sagen opklaret. Et enkeltstående tilfælde. Søren J. tjekker op på proceduren.
8. Kig på 2 Principper Skemalægning & vikardækning.
Princippet drøftet – følgende tilføjes/ændres i princippet.
Skemalægning - Det tilstræbes at planlægge med en længere pause midt på
skoledagen.
Vikardækning – Under punktet skolen tilføjes
-

Vikartimerne dækkes af de af skolens lærere, der har skemalagte
vikartimer, inden eksterne vikarer tilkaldes.

-

Under punktet forældre - bullet 1 - ændres teksten således:
Understøtter deres børn til at arbejde positivt sammen med vikarer.
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9. Meddelelser fra ledelsen.
Corona er tilbage og har fyldt rigtig meget på skolen de seneste uger. Mange
forebyggende tiltag er vendt tilbage i en lidt anden form. Mange relevante og
velmenende daglige henvendelser fra forældre er blevet besvaret. Masser af
information er løbende tilgået forældre og personale.
Det er primært elever fra 0.-5. årgang, der er smittede.
Det er en balancegang at drive skolen som ”normal” – Corona er noget vi skal
leve med i dagligdagen – holdt op mod det vi oplevede senest, med
nedlukninger og andre nødvendige alternative tiltag som værkstøjer.
Skolen har som nævnt allerede foretaget og foretager løbende nødvendige
lokale tiltag for at mindske smitten, hvilket er meldt ud til forældrene.
10. Meddelelser fra formanden.
Hvem deltager i dialogmødet på torsdag – Peter, Birgitte, Claus.
11. Bordet rundt.
Tillykke til Morten Henneberg, der er blevet formand for Lokalrådet i Aarup.
12. Evt.
Foredrag med Frede Braüner afholdes mandag d. 14/3 – 2022 kl. 19-21 i Aarup
Fritidscenter, som et forældre- / elevarrangement.
Drøftelse af skolens vision og overordnede værdier – punkt på efterårets
møder i skoleåret 22/23.
Skolebestyrelsen tager placering af konfirmationsforberedelse op på et
kommende møde i januar.
Næste møde afholde torsdag d. 9/12 kl. 18.30.
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