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Formand: Jørgen Odgaard

SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato:
Sted:
Kl.:
Fraværende:

Møde: 43

20. januar 2015
Konferencerummet
17.00 – 19.30

Nr.

Dagsorden

1.

Regnskab 2014 og budget 2015
- Forventet regnskab
- Vedtagelse af budget

2.

Skoleindskrivning
- Kommende 0. klasser

3.

Lokaler og læringsmiljøer
- Status på processen
- Ungdomsskolen
- Faglokaler i afd2

4.

Rengøring
- Status på de konstaterede udfordringer
- Iværksatte tiltag

5.

Pædagogisk Weekend
- Program
- Forældre overtagelse – hvordan?

6.

Principper:
- Gældende principper udleveres til
gennemgang og senere drøftelse

7.

Kvalitetsrapport
- Udkast til indhold drøftes
Svar sendes til forvaltningen den 23/1-15.

Drøftelser og Beslutninger
Vi forventer et overskud på 851.000 kr. for
2014.
Gennemgang af budgetønsker og
begrundelser for prioriteringen af tildelingen.
Budget 2015 er vedtaget.
Forvaltningen har afvist, at 14 elever fra Aars
Skoles skoledistrikt kan få deres ønske
opfyldt om at vælge Østermarkskolen.
Begrundelsen fra forvaltningen er, at man
derved sparer ca. 500.000, da man kan nøjes
med fire 0. klasser i stedet for fem.
Skolen har inviteret de 14 forældrepar og
børn til informationsmøde onsdag den 21.
januar.
Gennemgang af lokaleplanen.
Ungdomsskolen flytter ikke ind på Aars
Skole.
Der er nedsat et udvalg, som planlægger
projektugen i uge 26 med en repræsentant
fra hvert team, samt en repræsentant fra
skolebestyrelsen.
Heine er skolebestyrelsens repræsentant i
udvalget.
STOM har sendt et nyhedsbrev ud til forældre
og en mail til personalet om de tiltag, der er
sat i værk for at højne rengøringsstandarden
på skolen.
Vi har i en periode haft ekstra personale til
rengøring af trapperne.
Der er sat fluer i toiletkummerne, som skal
hjælpe drengene med at ramme ned i
kummen.
Rengøringsenheden har lavet en ny plan for
rengøringen, hvor der startes i
klasselokalerne, herefter toiletter. Således
møder eleverne ind i rene klasselokaler.
Punktet kommer på næste møde.
STOM gennemgik programmet.
SKB deltager til og med spisning.
Fredag den 10. april bliver forældrerådene
bedt om at koordinere hvordan klassens
forældre til at overtage undervisningen fra
11.30 – 14.00.
Specialklasserne foretager individuelle
aftaler.
ROWE udleverede og gennemgik nuværende
og gamle principper m.m. til gennemlæsning
og videre behandling på senere SKB-møde.
Vores prøveresultater viser, at pigerne klarer
sig markant bedre end drengene.
STOM har sendt et udkast, som sendes
videre til forvaltningen. Det videre arbejde

tages op i vores DBA (Dialogbaserede
aftalestyring) til foråret, hvor vi skal evaluere
den og sætte nye mål for de næste to år.
8.

Orientering fra:
- Elevrådet: Valgfag mm.
- Formanden:
- Medarbejderne:
- Ledelsen:

9.

Evt.
Punkt til kommende møde:
Principper.
APV (arbejdspladsvurdering).
DBA (DialogbaseretAftaleStyring)
Konfirmationsforberedelse 15/16.

10.

Lukket punkt

Elevrådet:
Skolefest i afd. 2 den 25. marts. Elevrådet har
valgt temaet, som bliver Hawaii.
Der er fundet hjælpere til skolefesten i afd. 1.
Elevrådet har udarbejdet en liste over de
valgfag, de godt kunne tænke sig. Listen er
lavet i prioriteret rækkefølge.
Formanden:
Intet
Medarbejderne:
Tak for julegaven.
Ledelsen:
Intet

Intet

