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Aars Skole

Formand: Jørgen Odgaard

SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato:

Fraværende: Morten, Lisa

Nr.
1.

Møde: 68

Sted:
Kl.:

6. november 2017
Konferencelokalet
17.00 – 20.00

Orientering fra:
A. Elevrådet:

A:
Ikke repræsenteret

B. Formanden:

B:
Intet

C. Medarbejderne:

C:
Vi er kommet godt i gang med skoleåret, med de forskellige aktiviteter og
emneuger/temadag.
Pt. er der lærerstuderende i praktik; praktikanter fra UCN i udskolingen.
Pt. er der pædagogstuderende fra UCN i SFO - 4 års studerende som snart
afsluttes. Der kommer en ny studerende efter jul.
Koncert med dygtige unge mennesker fra Aalborg – MGK.
Østermarkskolen var inviteret med til koncerten. Dejligt for eleverne at
møde nogle af deres kammerater fra fritiden i skolesammenhæng.

D. Ledelsen:

D:
Der har været afholdt fagligt arrangement i Alfa den 24. oktober. Anette
Prehn holdt foredrag om Hjernesmarte voksne. Det er indtrykket, at det var
noget som alle kunne bruge. Let og tilgængeligt. http://hjernesmart.dk/
LSP: Vi har nu overstået indtastningen af data. Det er blevet et resultat med
bedre svarprocenter end sidste gang, fra alle parter. Det er super godt gået.
Vi får åbnet for adgang til resultaterne den 20. november. Hvor efter vi kan
begynde at forholde os til resultater og fremadrettede indsatser.
På toiletterne i bygning H er vi i gang med at lave et forsøg, hvor
rengøringen skriver, hvornår de sidst har tilset/ rengjort toilettet.
Der er udsendt tilmelding til skolekor. Minimusik er startet op med 9 elever.
Maks. var 12 så det er super fint.
Der forventes at blive afholdt julekoncert den 1. december, med samme
koncept som sidste år. Dvs. i forbindelse med juleklippedag og åbent hus.
Der er kommet forslag/ udkast til tanker for ferieafvikling i skoleåret 18/19
med forventet opstart efter sommerferien..
Parkering. Vi har haft møde med Teknik og Miljø. Det var et konstruktivt
møde. De indkalder til et opfølgende møde med deltagelse af
boligforeningen, så vi kan finde gode løsninger for alle. Det tror vi nu på
bliver muligt.
Græskardag og gyserløb/ By Night: Det var igen en god dag. Der var god
stemning og masser af aktivitet blandt store og små elever i ca. 2 timer og
resultatet kunne på fineste vis ses på Himmerlandsgade. Det så flot ud. Der
var igen mange besøgende til gyserløb for såvel store som små. Tak til børn
og medarbejdere for indsatsen!
Det er besluttet, at gøre frugtordningen i SFO gratis for alle, således alle
børn kan få en bid tiltrængt frugt/mad til eftermiddag.

SFO har haft besøg af arbejdstilsynet. Vi kan glæde os over at få en grøn
smiley. Vigtigt i den sammenhæng er det at nævne, at vi pt. arbejder på at
reducere støjen i SFO. Der vil, når tilbud mm. er på plads, blive lavet ny
isolering af loftet efter rådgivning fra eksternt firma.
Hvilket betyder, at SFO i en periode ikke kan benytte lokalet. Mere om det,
når vi kender tidsplanen for renoveringen.
Ventilation i skolekøkken. Fra 2. december påbegyndes etablering af ny
ventilation i lokalet. De eksisterende emfang er ikke gode nok. I samme
omgang udskiftes lamperne til LED.
2.

Princip for lektier og
hjemmearbejder
- Til drøftelse og vedtagelse.

Princippet vedtages
Der aftales at medarbejderne drøfter lektier i weekender og ferier.

3.

Budget 2018
- Procesplan

4.

Regnskab 2017
- Forventet regnskab

5.

Procesplan gennemgået.
Afdelingerne kommer med ønsker til budget senest den 11.12.17
SFO har fået en særskilt fane.

Det forventes ,at vi kommer ud med et underskud. Dog med et mindre
forbrug i forhold til regnskabet for 2016.

Vesthimmerlandsmodellen:
Præsentation af:
- Hvad er
Vesthimmerlandsmodellen?
- Børnelinealen
- SOS, Signs Of Safety.

Vesthimmerlandsmodellen er en helhedsorienteret indsats omkring, det
enkelte barn, der er i udfordringer. Der er et tæt samarbejde mellem
forskellige fagpersoner og hjemmet omkring barnet/udfordringen eks
socialrådgiver, CPP, sundhedsplejersken m. fl

6.

2020planen
Rapport vedhæftet

Essensen i planen trækkes fra og drøftes. Planen er til politisk drøftelse den
28/11-17. Efterfølgende kommer en høringsperiode og planen forventes
vedtaget af det nye politiske udvalg til marts 2018.

7.

Høring ved Minianalyse
Rapport og skabelon vedhæftet

Essensen i planen trækkes frem og drøftes.
Høringssvar udarbejdes og fremsedes i et samarbejde med MED.

8.

Skoleindskrivning og MiniSFO
- Orientering og drøftelse

Der er møde omkring skoleindskrivning og Mini-SFO den 21.11.17

Punkter til kommende møde

- Foreløbigt regnskab

9.

Indhold i SOS-modellen og børnelinealen drøftet.

Skoleindskrivning 11.12.17 – 14.01.18

- Evaluering af mobilpolitik
- Princip for klassedannelse
- Princip for skole/hjemsamarbejde
10.

Evt.

11.

Lukket punkt

Opfølgning på casen omkring skole/hjem samarbejdet fra sidste møde
Mobning ud fra trivselsmålingerne

