Skolebestyrelsesmøde på Ulfborg Skole
Mandag den 4. november 2019 klokken 18.30 – 21.00
i personalerummet
Forældrerepræsentanter mødes kl. 17.30
Fraværende:
Dagsorden________________________________________________________

1.

Informationer

Skoleleder:

Orientering

SFO-leder:

Orientering

5 min.

5 min.

Referat:
Det starter en PAU-elev i SFO’en 11. november 2019 og en ny studerende 1.
december 2019.
Ungdomsskolen ønsker ikke længere at benytte kælderen under personalerummet
pga. tilbagevendende vandskader.

2.

Opfølgning

Økonomi:

Orientering

10 min.

Drøftelse

10 min.

Referat:
Gennemgået.
Beslutning:

Opstart af Aula

Forældrenes oplevelse af opstarten af Aula, samt behovet for evt. forældrekursus
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Referat:
Problemer med at se ugeplan i AULA, hvis man ikke har været på www.meebook.dk
som forældre.
Der mangler en feriekalender i AULA, den kan findes på kommunens hjemmeside.
Beslutning:
Det vurderes at der ikke behov for et forældrekursus

Opfølgning-kursus for skolebestyrelser: Drøftelse

20 min.

Er der områder vi skal arbejde videre med?

Referat:
Promovering af skolebestyrelsesarbejdet inden næste valg.
Samarbejde med nærmiljøet. Invitere lokale til møde på skolen, hvad kan vi bruge
hinanden til?
Oprettelse af en forældrebank.
Beslutning:

Punkter til opfølgning:
Fælles møde mellem medarbejdere og skolebestyrelse
Trivselsarbejdet i forældreperspektiv
Kostpolitik
Mobilpolitik
Princip for kommunikation
Princip for lektier
Forældrebank
Promovering af skolebestyrelsen
Samarbejde med virksomheder
Referat:
Forældrebank
Promovering af skolebestyrelsen
Samarbejde med virksomheder
Beslutning:
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3.

Aktuelt

Evaluering af firkløvergrupper:

Drøftelse

15 min.

Referat:
Der skal være en klar ramme for, hvad der forventes af firkløvergrupperne.
Forældrene efterspørger, hvad de skal bruge firkløvergrupperne til.
Grupperne bliver ikke brugt.
Det er vigtig, at man har en relation til gruppen.
Der mangler måske et fælles tredje f.eks. en konkret opgave.
Introduceres grupperne for tidligt (når de starter i maj-gruppen), skal det vente til
forældremødet i starten af skoleåret?
Beslutning:
Arbejdsgruppen arbejder videre (Heino, Mona, Chamilla, Jytte)
Evaluering af Trivselsrådsmøde:

Orientering og drøftelse

15 min.

Referat:
Der kom 3 forældre (en fra hver fra hver afdeling).
Der skal laves tilmelding til trivselsrådsmødet til næste år.
Beslutning:
Der afholdes trivselsrådsmøde igen i næste skole med tilmelding.
Valgperiode for skolebestyrelsen:

Drøftelse og beslutning

15 min.

Der skal tages stilling til om der åbnes mulighed for en 2-årig valgperiode til
skolebestyrelsen.

Referat:
Loven giver mulighed for at valgperioden må være 2 år og/eller 4 år.
4 år kan være lang tid at binde sig.
Udfordringen med 2 år kan være at kontinuiteten forsvinder, men
rekrutteringsgrundlaget kan blive større.
Forslag: 2 medlemmer 2 år, og 5 medlemmer 4 år.
Beslutning:
Der åbnes op for at 2 medlemmer kan vælges for en 2 årig periode, og 5 medlemmer
vælges for en 4 årig periode.
Til valget i foråret, er der 2 på valg til 4 år, og 1 på valg til 2 år.
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Inddragelse af elevrådet i skolebestyrelsen: Orientering og drøftelse

15 min.

Referat:
Elevrådet indkaldes efter behov. Og deltager i for dem relevante punkter.
Skolebestyrelsen deltager i et elevrådsmøde.
Beslutning:
Chamilla og Heino deltager i næste elevrådsmøde.

4.

Eventuelt
Planlægning af juleafslutning (Chamilla, Heino)
Forældrehenvendelse drøftet
Bestyrelsesmøder på rullende dage (tirsdag, onsdag, torsdag)

5.

10 min

Punkter til næste møde.
Referent: Pia Skaaning
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