Aars d.04.12.2018

Aars Skole

Møde: 77

Formand: Heine Pedersen

SKOLEBESTYRELSESMØDE Dato:

10. december 2018
Sted:
Konferencelokalet
Kl.: 17.00 – 20.00 + spisning

Fraværende:
Elevråd, Lene, Per, Theresa
Nr.
1.
2.
15m

Godkendelse af referat

Godkendt

Orientering fra:
A. Formanden:

A:
-

-

Nye møde datoer mellem den 13- 23.01. og et inden vinterferien.
Dato findes via doodle (https://doodle.com/da/)
Svar fra udvalget vedr. placering af specialklasser. Udvalget har
takket nej tak til at holde mødet på Aars Skole. Udvalget vil
gerne dialogen, men ikke mødes. Formanden har ikke hørt noget
fra udvalget siden.
Skolebestyrelsen ønsker forsat drøftelse og dialog i forhold til
specialklasserne placering – herunder inklusion, manglende
dialog, økonomi og transport. Det blev drøftet hvilke kanaler der
kan og skal bruges for at opnå dialog.

B. Medarbejderne:

B:
Juleklippedag/ Åbent hus,
- En god dag for alle børn, forældre og lærerne/pædagoger.
- Der er opbakning til klassearrangementer.

C. Ledelsen:

C:
Infomøde om skolestart.
- Stor opbakning til mødet omkring kommende 0. klasser
- Tilbagemeldingen er at måden vi afvikler mødet på virker godt
for de nye børn/forældre
Julebasar i SFO.
- Godt besøgt og god stemning
- Pædagogerne havde en god oplevelse af arrangementet
Ny leverandør til skoleboden.
Food By RD
Orientering om ledelsens læringssamtale med skolechef.
- Forholdt sig til store mængder data omkring skolen
- Vi skal forsat arbejde med data, herunder arbejdet med nationale
test, da resultaterne er dårligere end de resultater de præsterer til
afgangsprøverne.
Renovering af Bygning G (1922)
- Tag og ventilation forventes påbegyndt til januar
Ansøgning om deltagelse i projekt om Kvalitet i specialtilbuddene er
sendt til styrelsen for kvalitet (Læringskonsulenterne).
Der afventes pt. svar på ansøgningen

3.
15 m

Elevrådet
Skolebod
Udsat

4.
45m

Budget 2019
- Forventet regnskab 2018
(Præsentation af det forventede
regnskab)
- Fremlæggelse af budget 2019
med besparelser til drøftelse og
beslutning.
- Ændring af pædagogisk
weekend.

Bilag. Regnskab 2018
- Forventet underskud på ca. 1,5 million svarende til 3,2%.
Budget uv. midler 2019
- Processen omkring fordeling af undervisningsmidlerne blev
fremlagt
- Lærerne og pædagogerne har arbejdet konstruktivt og positivt
med opgaven.
- Der udarbejdes en skrivelse til forældrene omkring den
økonomiske udfordring.
Budget 2019 blev godkendt.
Pæd. Weekend spares og mødetiden konverteres til to onsdagsmøder fra kl
17-20.30.

5.
10m

6.
30m

Tildeling af økonomi til de
generelle klasser
- Drøfte ansøgning om evaluering
af tildelingen/ ansøgning om
anden tildeling.

Bilag: Ansøgning

Forslag til lokalerokade
præsenteres
- Rundvisning i lokaler

Udkast til lokalerokade drøftes.
Rundvisning i F-huset

Ansøgning sendes til forvaltningen.

Der arbejdes videre med muligheden for at F-huset bliver til
administration på sigt.
2019-20
A13, A17, C23 nedlægges og bliver til klasselokaler
7., 8.,og 9. årgang i A-huset
5., og 6. årgang samt generelle klasser i C-huset
H-XX eller G-74 bliver til AKT forberedelse.
SFO - H61
H-XX ny 0. klasse
Evt.
Pusterum (personalerum) flyttes til E-hus. Drøftes på et kommende
teammøde med afdelingerne.
7.
30m

Revidering af principper




8.
30m

Klassedannelse 0. klasse
Klassedannelse 5. klasse
Klassedeling

Præsentation processen med
Mission, Vision, Værdier og
(Strategi og profilarbejde)

Udleveret tidligere – læses.
Udsættes

Bilag: Overblik
Udkast drøftet
Der aftales et ekstra møde i januar, hvor dette drøftes.

9.

Punkter til kommende møder

Mission, Vision og Værdier, samt Profilarbejde og Strategi for
implementering af 2022planen.
Revidering af principper

Mål og indholdsbeskrivelser SFO
Kommunikation mellem skole og hjem på Forældre intra (Aula)
Placering af specialklasserne
10.
5m

Evt.

11.

Lukket punkt

Ekstra møde i januar mellem 13- 23.01. januar med fokus på VMSV og
klasser og elevtal.

