Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 20. januar 2020
Kl.19:00- 21:00
Til stede: Knud, Karina, Gitte, Loa, Mette, Leif, Rie, Frederik, Charlotte,
Karsten og Lars.
Afbud: Katja, Karina
Ikke til stede: Carl

Emne (og ansvarlig)

Indstilling

Tid

Beslutning – hvem gør hvad

1

Valg af ordstyrer

Beslutning

19:0019:05

Mette.

2

Godkendelse af referat fra
sidste gang, samt dagens
dagsorden

Beslutning

19:0519:05

Referatet godkendt.

3

Madordning

Drøftelse

19:0519:35

Drøftelse af anvendelsen af
de tildelte midler i perioden
2020-2023. (100t i de
første to år, efterfølgende
to år med 50t).
Kimma (direktør), Jes
(chef) og Minna (formand
for KSU) deltager i
drøftelsen.
-Det foreslås, at de elever
der pt. passes om
morgenen i Mopælappen
fremadrettet kan passes i
SFOén og desuden få et
tilbud om lidt morgenmad.
Desuden kan pengene
bruges til frugtordning på
skolen.

-Der spørges til hvad
politikerne ønsker at bruge
pengene til.
-Hvad med alle de andre
elever. En bedre kvalitet og
et bredere udvalg i kantinen
har altid været et ønske.
Det ønske kan pengene
understøtte.
-Desuden er der den helt
store vision om et godt
måltid mad pr. elev pr. dag.
-Pengene kan også bruges
til at forbedre de fysiske
forhold i kantinen.
Lyddæmpning mm.
-KSU: Det langsigtede
ønske om et dagligt måltid
mad pr. elev vil ligge nogle
år ud i fremtiden, og
kræver at der er økonomi til
det. Det kræver at der
bliver lavet storkøkken mm.
Pengene (de 100 og 50)
skal opfattes som en
håndsrækning og en
intention om at sætte nogle
mindre tiltag i gang.
-Ledelsen opstiller en række
forslag som rundsendes til
og kvalificeres af SB. De
samlede forslag fremlægges
for KSU på et temamøde.
4

Elevrådet

Orientering

19:3519:45

-Ønsker besøg af og dialog
med formanden for SB på
et kommende
elevrådsmøde.

5

Meddelelser:
- Skolens leder
- Formanden
- MED-udvalget
- Fra skolen
- SFO

Orientering

19:4520:00

Skolens leder:
-Folkegave: Alle kommuner
skal vælge en skole, hvor
en klasse skal lave et
billede til dronningen i
anledningen af hendes 80års fødselsdag.
Repræsentanter for
eleverne skal møde

dronningen og se den
samlede udstilling sammen
med hende.
-Der er national
trivselsmåling de næste to
måneder.
-AP Møller: Der er møde
med A.P.Møllerdelegationen om den nye
ansøgning d. 24/1 på
rådhuset.
-Der er informationsmøder
for kommende 0. klasse i
uge 6 og for kommende 10.
klasse onsdag d. 5. februar
Formanden:
-Vi bør søge fonde til
opgradering af den nye
SFO.
-Beslutningen om
mobilpolitikken i dag
handler i første omgang kun
om mobiltelefoner. Senere
hen skal vi også have en
drøftelse om brug af
computere. De regler der
vedtages skal være lette at
håndtere, så der bliver
ensretning i alle klasser.
MED-udvalget:
-Intet nyt
Fra skolen:
-Fastelavnsfest: Vi arbejder
hen imod at holde en fælles
fastelavnsfest for alle elever
på samme dag.
-Hvordan går det med
seksualundervisningen? Er
der nye tiltag er på vej?
-Aula: Forældrene er
umiddelbart godt tilfredse
med Aula. Lærerne savner
mange af funktionerne fra
intra.
-Løsning på
computerindkøb ønskes
snarligt.

SFO:
-Licitationen sluttede d.
17/1. Resultatet er ikke
offentligt tilgængeligt.
-På sidste
byggeudvalgsmøde blev det
meddelt at inventaret til
SFOen bliver solide
institutionsmøbler.
Overdækningen til terrassen
bliver sejldug i stedet for
fast overdækning.
Redskabsskuret ind til
naboen skal mures og bliver
forsynet med skydedøre.
Mooncarbanen bliver lavet
af stampet grus
-Afgørelse og dispensation
fra slots og kulturstyrelsen
vedr. opførsel af SFOén er
endnu ikke færdig.
-Efter planen kan byggeriet
starte i uge 6 (dog ikke
sandsynligt). Byggeriet
forventes at vare ca. 1 år.

6

Budget 2020 og resultat
2019

Orientering

20:0020:10

KSO fremlagde resultat for
2019, samt korrektioner i
forhold til 2020 på mødet.
Resultat 2019 +383t. Der
kan være en negativ
korrigering på 144t. p.g.a.
elever i eksterne tilbud.
I budget 2020 forventes et
underskud, men det ændrer
sig i 2021. til en positiv
kassebeholdning.
Der er i skoleåret 2020/21
budgetteret med to 0.
klasser og to 10. klasser.
Særligt 0. klasse kan dog
være usikker.

7

Mobilpolitik

Beslutning

20:10-

20:50

Skolebestyrelsen træffer
beslutning om
mobilpolitikken
fremadrettet.
Resultater af skolens
interne undersøgelse hos
elever, lærere og forældre
er vedhæftet som bilag.
-Resultatet af
undersøgelsen viser den
tendens, at forældre og
lærere ønsker at fastholde
de gældende regler.
-Eleverne ønsker derimod
at mobilforbuddet ophæves,
så de kan bruge telefonerne
i pauserne. Hvis eleverne
skal aflevere telefonerne i
skoletiden, skal de kunne
opbevares på betrykkende
og sikker vis.
-Reglerne for brug af
mobiltelefoner skal være
tydelige og ens i alle
klasser. Regler og aftaler
skal indgås i tillid til
eleverne.
-Der bør være nogle
alternative aktiviteter til de
store elever. Elevrådet bør
komme med ideer til
aktiviteter.
-Beslutning:
Nuværende regler for 0. –
10 årgang fortsætter

8

IT

Orientering

20:5020:55

Status
Indkøb af 40 nye pc´er til
elever med
læsevanskeligheder er
bestilt.
Nye pc`er til
mellemtrin/udskoling: Det
er blevet besluttet, at der
bliver indkøbt
Windowsbaserede
maskiner.

Vi havde et godt møde med
IT-afdelingen mandag d.
13.01.20. Der holdes nyt
møde i februar. Nye pc´er
bestilles i foråret.

9

Evt.

Orientering

10. Personsager: Ingen
11. Næste møde: Tirsdag d. 03.03.20.

20:5521:00

-Vi skal have fastlagt dato
og indhold for skolens 50års jubilæum på næste
møde.

