Aars d.25.01.18

Aars Skole

Formand: Jørgen Odgaard

SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato:

Fraværende:
Morten, Peter, Lene
Nr.
1.

Orientering fra:
A. Elevrådet:

Sted:
Kl.:

D. Ledelsen:

31. januar 2018
Konferencelokalet
17.00 – 20.00

A:
-

B. Formanden:
C. Medarbejderne:

Møde: 70

Automat med varmedrikke, ønsket drøftes
Vandautomat virker ikke (eftersyn bestilles)

Boden
- Dagens ret
- Pris justeringer (sandwich mindre og dyrere).
- Mere mad uden oksekød
Ønske om mere bevægelse i undervisningen
WC
-

rengøring (A/C-hus)
knage på wc til overtøj/ taske
Nye wc brætter (Der er bestilt nye toiletbrætter)

-

Ønske om flere lån PCere og hurtigere reperation

PC

Åbning af lokalerne om morgen
- klasseværelserne åbnes meget sent
B:
Aftale dato for arbejdet med gennemgang af principperne
- der ønskes en hverdag, hvor man starter tidligere
- En mandag kl 15.00
- STOM melder datoen ud
- Information til forældrene i konkret sag – drøftes. Der er enighed
om at der sendes en ensartet fælles besked ud.
C:
Frustrationer over de nye møbler/stole
- De falder igen/ fortsat fra hinanden. (Muligvis pga. nye
gaspatroner).
Budget
- Det efterlyses
Julegave
- der er positiv stemning over at det sociale vægtes i gaven
Inklusionsressource/datavæg
- Hvordan vægtes dette.
- Der gives udtryk for at der ønskes flere ressourcer
– fagligstøtte
– inklusionseleverne
- Punktet drøftes
– ressourcecenteret drøftes – vejledningsopgaven
- ink. Timerne – kan det organiseres anderledes (drøftes på
afd/temamøder)
- nedsættelse af UUV tid (afd 2)

D:
Dato for kommende dialogmøder: 15. maj i Børnehaven Markvænget fra
19.00-21.00.
Vi får besøg af det politiske udvalg den 10. april.
Fælles dialogmøde den 9. oktober kl. 19.00-21.00, Fjorden i Aalestrup

Regnskab 2017

Budget 2018
- Til drøftelse og evt. vedtagelse

Årsregnskabet for 2017 endte på: -1.018.044 kr . kr. hvilket er en
nedskrivning af gælden på ca. 676.798kr.

SKB kommer med forslag til hvilke ting der skulle prioriteres.
Budgettet gennemgås og aftales at det tilpasses. Der er få midler til
rådighed og budgettet er stramt.
Vedtaget under forudsætning af en godkendelse i MED-udvalget.

3.

4.

Rapporter:
- Høring på 2020plan

Hørringsvar udarbejdes ift. 2020 planen

- Høring på kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten – drøftes. Der aftales ikke at sende høringssvar.

- Gennemgang/ kommentarer til
masterplan

Masterplan fremlægges.

Skolebestyrelsesvalg

Valgbestyrelse:
Skoleleder og 2 forældrevalgte (Jørgen og Line)
Tidsplanen for valghandlingen blev gennemgået.
Følgende ønsker at genopstille:
Overvejer at genopstille Heine, Lene og Jørgen
Følgende ønsker at træde ud af bestyrelsen:
Line

5.

Ansøgninger om konvertering af
UUV til andet
- Nye retningslinjer for ansøgning

Der er kommet nye retningslinjer. Der skal fremsættes for hver klasse med
en begrundelse for hver klasse.
SKB ønsker, at der kan fremsendes ansøgninger til konverteringen til 2
lærerordningen
Ledelsen fremsender ansøgningen på baggrund af SKB.
Deadline senest 1. marts.

6.

Skoleindskrivning og Mini-SFO
- Status
- Det videre forløb

Vi har 67 mulige elever i distriktet.
45 (46 da en er indskrevet men skal i SPA) er indskrevet
her.
4 har ønsket os fra Vestrup – 2 har søskende her.
6 har ønsket os fra Østermarken – 4 har søskende her

SKB ønsker, at det afklares, hvilken skole barnet kan gå på før der
udmeldes hvor barnet skal gå i MiniSFO. Der er d.d. udmeldt hvor barnet
et tildelt Mini-SFO.
Der henstilles til, at der i de gode overgang tages hensyn til at
børnehaverne ikke kommer på besøg, før det er afklaret hvor barnet skal
gå i skole – på Aars skole eller Østermarkskolen.
7.

Hjemmeside

Forslag til udformning af ny hjemmeside blev fremlagt.
SKB vedtager at den nuværende hjemmeside optimeres og ønsket om den
nye hjemmeside afventer AULA.

8.

Fravær
- SMS mm.

Bestyrelsen ønsker fremadrettet at funktionerne i SMS-systemet i intra
udnyttes, med henblik på at opnå et større fremmøde til forældremøder og
samtaler, samt til at reducere elevfraværet.

9.

Punkter til kommende møde

Kommende punkter
Forventninger mellem skole/hjem – undervisningsparat (afdeling 2).
LSP – T2 målinger

10.

Evt.

11.

Lukket punkt

