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17. august 2015
Konferencelokalet
17.15 – 19.45

Drøftelser og beslutninger

1.

Forældreråd og kontaktpersoner i bestyrelsen.

- Fordeling på klasser
Klasserne blev fordelt på følgende repræsentanter:
0.-1.a og b - Lene
2.-5.a - Jørgen
2.-5.b -Morten
6.-9.a - Susanne
6.-9.b - Peter
Generelle klasser - Lisa
AKT-klasser – Heine

2.

Nye ansatte
- De nye teams blev præsenteret

3.

Status på renovering og møblering

- Arbejdet i uge 26, forsøges færddig gjort. Det har
naturligvis fyldt her i starten af skoleåret. Der mangler
fortsat opsætning af opslagstavler, reoler, gardiner, tavler,
whiteboard mm. flere steder. Der arbejdes på højtryk for at
få de løse ender bundet. Elever har taget rigtig godt i mod de
nye rammer.
- Medarbejderne i SFO oplever at der er nogle udfordringer i
SFO med indeklimaet, i form af støj og varme. Det arbejder
vi med at finde løsninger på.
- Indvielse: d. 15/9 holder børne-skoleudvalget møde her på
Aars skole og de vil gerne bruge 40 min. på at se vore nye
skole. Morten, Heine Peter og Jørgen deltager udover
ledelsen ved denne lejlighed. Videoen ”Ny Skole på 5
Dage” af Peter Christensen bliver vist og frigivet denne dag.

4.

Skoleudviklingen i VHK

- Høringsforslag 1 og 2 fremlagt af Søren og drøftet.
(Link samt bilag vedhæftet.)
- Repræsentanter fra bestyrelsen aftaler at mødes med
repræsentanter fra de andre større skoler om et skriv vedr.
bestyrelsernes holdninger til de fremstillede forslag.

5.

Regnskab 2015

½ års status (renovering uafsluttet).
På baggrund af forbrugsprocenten jan – jun forventes
regnskabet at end ud i balance.
Grundet renovering og indkøb af møbler mm i Juli/august,
forventes regnskabet pt. at ende ud med et budgetteret
underskud på ca. 2,75mio. kr.

6.

Budget 2016

De foreslåede spareforslag blev drøftet.
Der indsendes høringsvar på alle forslagene.
Det eneste område som bestyrelsen kan pege på, hvis ikke
det kan undgås, er at spare på SFO2.

7.

Skoleboden:

- Udvalg og leverandør
Vi undersøger muligheden for at få 4 variationer af
sandwich fra Haverslev slagteren til 12-pausen. Derudover
er der mulighed for at købe pølsehorn, gulerodsboller og
pizza fra bageren og så vil der kunne købes rosiner, vand
mm.
Der vil fra og med uge 43 blive mulighed for at forældre kan
tilmelde børn til at få et stykke frugt pr. elev pr. dag for 1kr.
Vi skriver ud om tilbuddet først i september.

8.

9.

Orientering fra:
- Elevrådet:

Intet

- Formanden:

Skole og Forældre weekend i efteråret. Er der nogen der
ønsker at deltage? Melder tilbage til Jørgen.

- Medarbejderne:

Forespørgsel til stilleaktiviteter i frikvartererne.

- Ledelsen:

Elevtal pr. 1/10: 28 elever i 1. a og 28 elever i 1.b. – Det er
hypotetisk, men vi skal forholde os til, hvad vi gør såfremt
der bliver 29 elever.

Punkter til kommende møde

10.

Lukket punkt

11.

Evt.

