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Status: Vi kommer som det ser ud nu til at ende året ud med en
mindre reduktion af vores underskud fra sidste år. Der kan
således afdrages lidt på gælden, men mindre en forventet.
Budget 17: Når vi overgår til elevtildeling pr. 1/1-2017 får vi ca.
600.000 kr. mere tildelt grundet stigende elevtal. Det koster
imidlertid ca. 630.000 kr. at oprette den ekstra klasse 2. klasse.
Samlet set ser det ud til at det næste år bliver lettere at få
økonomien til at hænge sammen.

2.

Klassedeling 2.a og b
- Opfølgning fra forældremøde
- Lokaler
- Medarbejdere

-

-

3.

Opsamling fra forældremøder
- SFO

-

Det var et godt møde og tingene foregik i en saglig og
sober tone. Klasserne deles pr. 1. feb. Og mixes til 3 nye
klasser. Vi har valgt først at dele til feb., da vi der får
lærere tilbage fra barsel. På den måde undgår vi noget
vikardækning i opstarten af de nye klasser.
Der laves et forberedelseslokale i toppen af 22bygningen, således, der frigøres et lokale på 50´er
gangen.
Medarbejderne der er i spil ift. dette er informeret
Efter forældremøderne har bestyrelsen fået en
henvendelse vedr. mange pædagoger i SFO ved
lukketid. Når der mangler hænder i skoledelen tænker
de, at der kunne ske en bedre udnyttelse af ressourcerne.
Det er ledelsens overbevisning at der ikke er for mange
hænder i SFO, men f.eks. tirsdag er alle SFOmedarbejderne der, da det er mødedag. Derudover sker
der det at når SFO-lukketid nærmer sig, så kommer
medarbejderne tilbage fra aktiviteterne og mødes i SFOkøkkenet. På dagen for skolebestyrelsesmødet var der 3
til stede omkring køkkenet ved lukketid.
Vi drøftede hvad der kunne gøres for at undgå at
forældrene får et forkert indtryk. Et forslag var at
invitere til forældremøde og se på kommunikationen.
F.eks. blev der fundet tre facebooksider til Junglehuset.
Hvad kommunikeres til hvem hvornår og hvordan?

4.

- Miljøet på skolen efter lukketid

-

En forælder spurgte ind til problemer med stoffer og
andet på skolens område efter lukketid.
De problemer vi oplevede på skolens grund i starten af
sidste skoleår oplever vi ikke længere. Vi hører heller
ikke fra SSP at der skulle være problemer pt.

Nyt fra afdeling2
- 6. årgang

-

Afd, 2 er kommet rigtig godt i gang med den nye
struktur, studiegrupper i FF og 45 min. lek. Eleverne
oplever det kan være lidt svært at have styr på sine
materialer til 2 timer ad gangen, så man ikke i 5 min.
pauserne skal nå ned og hente bøger. Eleverne oplever at
FF fungerer godt og det er rart med de 2x 10 min. pause

som de kan indløse i løbet af FF-timerne.

5.

Atletikstadion/ Atletik

6.

Skolebestyrelsens opgaver
- Revidering af nyt årshjul over
bestyrelsens arbejde.
- Overordnet målsætning.
- Punkter fra medlemmerne

7.

LSP
- SMARTe mål
- Arbejdet der er i gang

-

De to nye 6. klasser fungerer godt socialt og fagligt:
Der vil en dag i uge 39 være fokus på socialt
arbejde/teambuilding.

-

Vi har været ved at kigge på vores stadion og tilhørende
atletikforhold eller mangel på samme. Vi ønsker at vores
atletik arealer opgraderes så de kommer til at fungere,
som minimum. Vi har taget kontakt til Kenneth Madsen
og Virklund Sport med henblik på at få lavet en plan.

-

Udskydes til formanden er til stede.

-

Skolens mål blev præsenteret. Kort fortalt skal
drengenes faglige trivsel forbedres.
Medarbejderne er pt. i gang med at arbejde med
”klasseledelse og feedback” eller ”motivation og tro på
sig selv”.

-

8.

Orientering fra:
a) Elevrådet:
b) Formanden:
c)

Medarbejderne:

d) Ledelsen: Skoletennis, Billedkunst,
Åbent hus.

Elevrådet:
- Der ønskes vandautomat i c-huset
- Cykelparkering. Det ønskes at cyklerne kommer ned ved
siden af multibanen og der ønskes overvågning og
opstregning.
- Det ønskes at der kommer tusser ud i klasserne og at
disse opbevares i de aflåste skabe, så de kan bruges til
gruppearbejdet (afd2/glastavlerne)
- Udendørs bordtennis borde. Man kan låne på bib –
forslag om at udlånet foregår i boden tages med videre.
- Eleverne oplever, at der mangler gårdvagter om
vinteren, og at vagterne skal huske begge etager i
husene, så eleverne ser dem.
- Der ønskes flere hænder på it-området, så der ikke går
så lang tid fra man indleverer sin pc til den er retur.
- Badet i idræt er beskidt, og ønskes bedre rengøring
- Skaterrampen er for lille
- Håndsprit på toiletterne
- Kurser ønskes i faglig fordybelse igen
- Må der sælges Kakao i boden – det må der ikke.
- Ønske om skolemælk eller juice
- Sandwich er blevet mindre, men prisen er den samme, vi
drøfter det med leverandøren
- Ved A-huset ønskes hegnet større,
- Forlængerledninger i lofterne i lokalerne
- Ide om et skoleblad
- Scooterparkering ønskes ved A-huset (opsyn)
- UUV ønskes tilbage
- Skolefrugt opleves ikke positivt, men det ønskes at det
kan købes i boden
Formanden: Ikke til stede
Medarbejderne:

-

Forældrene synes det er meget at forholde sig til div.
Kommunikations og informationsplatforme. Tabulex,
Intra, Meebook og for nogens vedkommende Facebook.
- Pc´ere ønskes til alle elever i 0. og 1. kl
- Lærerne oplever, at der forsvinder meget tid fra deres
forberedelse med de 2 x5 min. pause der er dagligt.
- Stolene driller, gaspatronen er sløv og bunden falder af
nogle af stolene
Ledelsen:
- 2. til 5. årgang har indledt et samarbejde med
tennisklubben frem til efterårsferien.
- 4. a og b. har været ude på kunstskibet i Løgstør
- Åbent hus – støj i enkelte klasser. (Det er drøftet med
forældrene i de pågældende klasser)
- Dialogmøde den 8. november
- Flere timer til GEN, Rikke Johansen er ansat til disse
timer
- Der starter en ny lærer i AKT5
9.

Punkter til kommende møde

- Madpakke/ legehus.
- Lektiepolitik
- Trafik
- Jens Andersen foredrag – Hjælp vi har en teenager i huset

10.

Evt.

- Peter og Susanne (forældremøde udskoling)?
- Der er brug for flere toiletter i afd. 1
- støj i frikvarteret i skolegården forstyrrer i læsebånd i afd. 2
Afd. 1 vil prøve at arbejde på at mindske det

11.

Lukket punkt

