Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00
Mødeleder Birgitte Jakobsen
Referent

Claus

Fraværende Søren, Morten

Referat
1. Godkendelse af referat.
Godkendt.

2. Post til skolebestyrelsen.
Ingen post.

3. Nyt fra elevrådet.
Referat fra elevrådet sat ind nederst i referatet.
Nedenstående punkter drøftet:


Arla-automat ønskes - Arla kommer på besøg – elevråd deltaget.



Ønske om at 9. årg. må forlade skole i pauserne



Mobilprincip ønskes taget op i SKB – gerne samme regler på årgangene

 Brainbreaks – kunne godt være mere lærer-styret.

5. Drøftelse/justering af principper:
 Princip for forældrebesøg
- dot 2 begrebet lærerne – ændres til skolen

 Princip for skemalægning
dot 1 …..parallel-lægning af lektioner….. udgår af princippet med baggrund
i planlægning af skoleåret 2022-2023

6. Tilbagemelding læringssamtale.
Det var en rigtig god oplevelse – god og spændende samtale.
Drøftelsen omkring Aarupskolen var meget positiv, og det var godt at opleve
en nysgerrighed omkring , hvad Aarupskolen står for.
SKB kan med fordel inddrages når skabelonen for læringssamtalen udfyldes.

7. Tilbagemelding dialogmøde.
Tiden på 2 timer var knap.
Det var godt med deltagelse af udvalget, samt fagpersonerne fra
forvaltningen.
Gode oplæg fra forvaltningen.
Gode og givende gruppedrøftelser, som gav indblik i de udfordringer PPR står
med.

8. Opfølgning foredrag af Frede Brauner.
Meldingen fra elevrådet:
Fint nok – Foredraget får 2 ud af 6 stjerner
Fra SKB:
Der var mange gode pointer.
Første del af foredraget var godt – anden del blev for langt, og ikke
nærværende nok til eleverne
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9. Godkendelse af budget 2022.
Godkendt

10. Kommende skolebestyrelsesvalg.
Opslag på Aula > På mandag 4/4-22 kl. 19.30 er der opstillingsmøde til
skolebestyrelsen for halvdelen af de forældrevalgte og suppleanterne – og vi
har brug for dig.

11. Update mulige kommende elever fra Ukraine.
Der er udpeget fire skoler i Assens kommune til at modtage kommende
ukrainske elever. Aarupskolen, Tommerup, Glamsbjerg & Ebberup.
Der er ikke startet elever op endnu, og omfanget af antal kommende elever er
ikke givet.

12. Meddelelser fra ledelsen.
Info. angående brug af §16b

13. Meddelelser fra formanden.
Ingen.

14. Bordet rundt.
Der opleves meget lys tændt på skolen om aftenen/ hele natten
Lejrskole princip tages op til kommende SKB-møde

15. Evt.
Intet.
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Dagsorden elevrådsmøde 29. marts 10.00


Forslag til trivselsaktiviteter i frikvarterer.
- Komme i hallen - Boldspil. Alle vil i hallen.
- Bordtennis i kultursalen
- Skak
- Kreahjørne
- Tegneværksted
- Musik
- Just dance
- Der spørges i klasserne?
- Kan rampen rykkes, så der kan spilles mur fortsat.



Gennemgang af skolens principper. Fokus på hvilke principper, som er relevante
at behandle i elevrådet.
- Bevægelse i undervisning
- Mod mobning
- Princip for lektier og lektiehjælp og faglig fordybelse
- Ordensregler
- Vikardækning.
- Mobil og tablet



Kommentarer til mobil og tablet. - Hvordan kan elevrådet arbejde med dette?
Der bør stå i princippet, at man gør det samme på hele årgangen og ikke bare
klassen.
Det er urimeligt at telefonen tages i frikvarteret. Telefonen er et vigtigt middel til
socialisering.
De som skal være ude, vil næppe bruge telefonen meget, hvis der er gode
frikvartersaktiviteter.



Hvem deltager i skolebestyrelsesmødet torsdag.
Mariam, Anne Sofie - Hvis de ikke kan er det Karen eller Albert.



Eventuelt
- Heldagsaktiviteter som skakturnering og trivselsdag vil vi gerne have tilbage.
- Bolde og bats ligger hos Søren. Skal de ikke bruges? - Albert og Oscar.
- Kan 8.-9. klasserne gå i Netto, nu hvor der ikke er en madordning.
- Anne Sofie, Omar, Ludvig, Karen, Thor laver et møde med Claus om midlertidig
madordning.
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-

Langeskov skole havde en fed karrusel, kan vi få noget lignende.
Der spørges i klasserne til trivselsaktiviteter
De 5000 kroner kan bruges til renovering af pigernes toiletter med fokus på
hygiejne.
5000 kan bruges til installation af madautomater.

Side 5 af 5

