Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00
Mødeleder Birgitte Jakobsen
Referent

Søren Jakobsen

Fraværende Rune, Karen

Referat

1. Godkendelse af referat.
Godkendt.

2. Post til skolebestyrelsen.
Intet post.

3. Nyt fra elevrådet.
Anne Sofie og Karen repræsenterede elevrådet og fremlagde mange
konstruktive idéer til, hvordan pengene fra folkegaven kan anvendes. Idéer
udsprunget af en rundspørge i klasserne spændte vidt, fra et fotografi af
skolens elever samt kunst eleverne selv kan være med til at kreere, til
graffitikunst og gavlmaleri.
Efterfølgende refererede de to elevrødder fra elevrådets seneste møde, hvor
elevrådet havde evalueret coronarestriktionerne og undret sig over logikken i
disse på skoleområdet.

Øvrige punkter til skolebestyrelsen fra elevrådsmødet var:
-

Kantinen – en hurtig midlertidig løsning ønskes.

Skolebestyrelsen bakker op om ønsket og muligheder undersøges.
-

9. årgang ønsker håndboldkampen mod lærerne afviklet.

Kampen afvikles i det tidlige forår.
-

Hygiejnebøtter på toiletterne ønskes.

-

Mange lamper i klasserne på kamskolen virker ikke.

-

Et håndboldmål med tilhørende net, mangler at blive samlet.

-

Også de to nye basketballkurve mangler at blive sat op.

Gorm kontaktes af ledelsen.

4. Orientering indskrivning kommende 0. årgang.
40 nye elever er indskrevet til 0. årgang, hvilket betyder to klasser med 20 i
hver.

5. Drøftelse/justering af 1 – 2 principper.
Princip for forældrebesøg og princip for ansættelser blev drøftet.
En lille justering blev foretaget i princip for ansættelser.
Princip for forældrebesøg drøftes igen på næste skolebestyrelsesmøde.

6. Valg og valgprocedure til skolebestyrelsen.
Drøftet.
Valget finder sted sidst i april.
Birgitte laver et opslag til forældrene på AULA, hvor der informeres om
valget.
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7. Foredrag 14/3-22.
Claus kontakter foredragsholder Frede Braüner, for at aftale indholdet i
foredraget nærmere.
Arrangementet afholdes i Aarup Fritidscenter.
Der udsendes invitationer til elever og forældre på 7. – 8. årgang.

8. Torpvej.
Der er desværre ingen penge afsat til kys og kør-anlægget i de kommunale
budgetter i indeværende budgetår.
Lokalrådet og skolen fortsætter med at gøre opmærksom på behovet for et
kys og kør-anlæg.

9. Status Folkegaven.
Elevrådets mange forslag ang. Folkegaven blev drøftet med elevrødderne.
Der arbejdes videre med en eller anden form for vægdekoration i forbindelse
med projekt skolegård.
Kunstnere kontaktes, så vi kan få sat en proces i gang.

10. Status Corona.
Vi er nu under normale forhold igen. Restriktionerne på skoleområdet er
ophævet. Claus har på AULA informeret forældrene omkring proceduren for
selvtest.

11. Afsluttende regnskab og orientering udmeldt budget.
Claus gennemgik regnskabet for 2021, der viser at vi kommer ud med et
underskud på ca. 1 mill. kr.
Regnskabet godkendt.
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Claus orienterede om budget 2022.

12. Meddelelser fra ledelsen.
Vi er i gang med planlægningen af næste skoleår. De tidlige prognoser viser,
at vi skal ansætte en lærer.

13. Meddelelser fra formanden.
Ingen

14. Bordet rundt.
Intet

15. Evt.
Intet
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