Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 13. januar 2022 kl. 19.00
Mødeleder Birgitte Jakobsen
Referent

Søren Jakobsen

Fraværende Nete, Karen, Elevrødder

Referat
1. Godkendelse af referat.
Godkendt
2. Post til skolebestyrelsen.
Ingen post
3. Nyt fra elevrådet.
Der afholdes elevrådsmøde i næste uge.

4. Mødedatoer fastsættes.
24/2

17/3 dialogmøde

31/3

24/5

14/6

18/8

27/4

5. Tilbagemelding fra formøde til dialogmødet.
Et supergodt og positivt møde.
To hovedpunkter udvalgt - PPR og Corona - samt enkelte statuspunkter.
Det første dialogmøde d. 17/3 er for skoleområdet.
Det efterfølgende – dato senere - er for skole- og dagtilbudsområdet.
Dialogmødernes varighed er fremover 2 timer.

6. Årshjulet.
CT har opdateret skolebestyrelsens årshjul.
Årshjulet godkendt.
5. Principper.
Princip for oplysning om rusmidler blev servicetjekket og godkendt med en
enkelt ændring.
Nedenstående ordlyd erstatter første bullet i forældredelen.
”Forældre er ansvarsbevidste og guidende omkring omgangen af rusmidler”

6. Corona/ opstart.
Selvtest omdeles til eleverne til og med uge 7.
I videst muligt omfang holder vi os til undervisning i stamklasserne.
Skolens toiletter er fordelt mellem årgangene.
SFO er opdelt i 0.-1. og 2.-3. årgang.
7. Budget.
CT orienterede overordnet om de foreløbige udmeldte budgettal.
Umiddelbart er det lykkes at barbere vores underskud fornuftigt ned.
Vi skal investere i IT i indskolingen, hvor der er et hængeparti.
Yderligere om budget og regnskab på kommende bestyrelsesmøde.
8. Folkegave.
CT har skrevet til personalet med en opfordring om at melde sig
og gribe ”bolden”, dog uden at det endnu har givet pote.
HE hører elevrådet, om de har ideer til, hvordan vi bedst muligt ”investerer”
de donerede 8.300 kr.
Punktet gentages på næste møde.
9. Meddelelser fra ledelsen.
Skolen har haft besøg af Uddannelse-, børne- og ungeforvaltningens direktør
Jan Præstholm og Dagtilbud og skoles afdelingsleder Simone de Lemos, som
fik en rundvisning af ledelsen. Et rigtig godt besøg, hvor vi blev hørt og fik
fremført vores fokuspunkter.
Begge synes at skolen fremstod pæn og velholdt.
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En undtagelse der pådrog sig deres negative opmærksomhed, var den
efterhånden udtjente barak - hvor 2. årgang har deres daglige skolegang.
Et andet punkt der fyldte, var Helhedsafdelingen som afdelingsleder LiseLotte dedikeret berettede om til stor lydhørhed, inspiration og interesse for
vores gæster.
Vi skal have ansat en ny IT-mand, da Daniel efter flere års virke på skole, har
søgt nye græsgange.
Orientering fra SJ om vikardækningen ifm coronafravær blandt personalet.
10. Meddelelser fra formanden.
Ingen
11. Bordet rundt.
Sikker trafikanlægget ved Torpvej, fremgår ikke som forventet på budget 22.
Enighed i skolebestyrelsen om, at der arbejdes på at Lokalrådet i Aarup og
Aarupskolen fælles henvender sig til politikerne og undrer sig.
For første gang nogen sinde, har vi afviklet eksamen i de praktisk musiske
valgfag. En god oplevelse for både elever og lærere.

12. Evt.
Næste møde afholdes torsdag d. 24. februar kl. 19.00.
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