Aars d.03.06.15

Aars Skole

Formand: Jørgen Odgaard

SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato:

Fraværende: Lisa, Lene, Trine (TSØ)

Nr.

Sted:
Kl.:

Dagsorden

Møde: 46

03. juni 2015
Konferencelokalet
17.15 – 19.45

Drøftelser og beslutninger

1.

Datoer
- Sommerfrokost
- Møder kommende skoleår
- Datoer for åbent hus/ konceptet
- Dato for ”indvielse” af vores ”nye” skole

1.
-Sommerfrokost for skolebestyrelsen bliver tirsdag den
30/6, 2015 kl. 17.00.
-Skolebestyrelsesmøder bliver fra 17.15 – 19.45 på
rullende dage, dog undtaget fredag.
Mødedatoer: 17/8, 15/9, 21/10, 26/11, 14/12, 26/1, 2/3,
7/4, 2/5, 7/6.
-Åbent hus: Mandag 7/9, tirsdag 1/12, onsdag 2/3,
torsdag 26/5.
-Indvielse af vores ”nye” skole. Søren Toft Mølgaard
koordinerer en dato med forvaltningen. Det overvejes
at invitere byens borgere til at deltage.

2.

Nye ansatte

2.
Ansættelsesudvalget har peget på følgende til ansættelse
pr. 1/8 2015:
Allan Leander Mikkelsen, 29 år, fastansættelse.
Linjefag MAT, F/K og Idræt. Derudover er Allan
svømmelærer og uddannet slagter.
Martin Nielsen, 41 år, fastansættelse.
Linjefag: GEO, BIO, F/K og natur/teknik. Derudover er
Martin uddannet grafiker.
Martin kommer også til at undervise i afd. 1 og hos de
generelle.
Simon Thillemann, 24 år, fastansættelse.
Linjefag: DAN, TY, KRI.
Line Lauth, 25 år, barselvikariat.
Linjefag: Engelsk, håndværk/design og specialpædagogik.

3.

Lokaler og læringsmiljøer
- Uge 26, status samt forældrehjælp

3.
Personale og 107 frivillige elever er inddelt i
arbejdshold og værksteder. Resten af eleverne tager
ud af huset og laver aktiviteter rundt omkring i
lokalområdet.
SFO-børn afleveres i SFO’en som de plejer, hvorefter
de går samlet ud til aktivitetsområderne.
Der laves en elektronisk tilmelding på forældreintra,
hvor forældrene kan tilmelde sig praktiske opgaver og
aktiviteter med børnene.

4.

Skoleudviklingen i VHK
- Resume af informationsmøde
- Borgermøde den 9. juni

4.
Søren Toft Mølgaard samt Jørgen og Heine fra
skolebestyrelsen deltog i informationsmødet.
Der arbejdes nu på politisk niveau med forskellige
scenarier frem til oktober, hvor der skal træffes en
beslutning.
Forældre opfordres til at deltage i borgermødet i
Messecenteret den 9. juni kl. 17.00 – 19.30.

5.

Principper:
- Skole/hjemsamtaler/kontaktlærere 15/16

5.
Princip for skole/hjemsamarbejde blev vedtaget.
Skolebestyrelsen ønsker 8 tirsdage, i tidsrummet
15.00 – 17.00, henover skoleåret, hvor forældrene kan
tilmelde sig via forældreintra.

6.

Fagligfordybelse/Lektiehjælp 15/16
- Nye regler efter valget

6.
Da der er udskrevet folketingsvalg bliver lektiehjælp
obligatorisk fra august 2015. Vi kan også vælge at
benytte tiden til andre undervisningsaktiviteter, men vi
har planlagt at holde fast i faglig fordybelse og
lektiehjælp.

7.

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads

7.
Vedtaget. Se bilag.

8.

DBA
- Fokusområder

8.
Vi opdeler DBA’en (DialogBaseret Aftalestyring) i 6
punkter:
-Tværfagligt samarbejde/helhed
-Læring 0-18 års området
-Ungdom
-Sundhed
-Trivsel
-Inklusion
Formålet med vores DBA er at synliggøre de nye tiltag
vi har på Aars Skole m.h.p. at nå de politiske mål, der
er nedsat for folkeskolen på nationalt og kommunalt
plan.

Orientering fra:
- Elevrådet:
- Formanden:
- Medarbejderne:
- Ledelsen:

9.
- Intet fra elevrådsrepræsentanterne.
- Intet fra formanden.
- Medarbejderne: 0. klasserne og 1. klasserne er testet
i matematik og læsning med meget gode resultater.
0. klasserne har bestået politiets gå-prøver.
- Intet fra ledelsen.

10.

Lukket punkt

10.
Intet til referat.

11.

Evt.

11.
Intet.

9.

