Referat af møde i

Skolebestyrelsen
Aalestrup Skole
Data om mødet:

Mødedeltagere:

Dato:

28. februar 2019

Tid:
Sted:

18.30 – 21.30 ordinært bestyrelsesmøde
Personalerummet

Forbered:

Orienter dig i de vedlagte bilag

Forældrevalgte:
Marlene Højer Bogner
Rudi Sloth Christensen
Janne Worm Hansen
Susanne Bøg
Henrik Hybertz Bak
Lone Rokkedahl
Charlotte Tougaard
Medarbejderrepræsentanter:
Dorte Nørgaard
Iben Nielsen
Ledelse:
Jesper Poulsen
Brian Svendsen
Mona Elmgreen Petersen,
Afbud:
Jesper, Marlene og Charlotte

Dagsorden oversigt:
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi – budget 2019 (Bilag på mødet)
3. Byggeri – status
4. Ansøgning om konvertering af UUV til to voksne (Bilag)
5. Ansøgning om storklasse for 1. årgang
6. Etablering af loftsrum – Kvisten
7. Princip for lejrskoler (Bilag)
8. Kulturuge 10 (Bilag)
9. Skolefest
10.Meddelelser
11.Evt.

Side 1

Dagsorden:
Pkt. 1
Godkendelse af referat

Formål med punktet:

Ansvar:
Alle

Referat/beslutning:
Godkendt
Videre proces:

Dagsorden:
Formål med punktet:
Pkt. 2
Økonomi – Budget 2019.
Orientering
Der udleveres bilag på mødet.
Referat/beslutning:
Gennemgang af budget 2019 samt fagbudget for 2019

Ansvar:
BS

Videre proces:
Taget til efterretning

Dagsorden:
Pkt. 3
Byggeri - status.

Formål med punktet:

Ansvar:

Orientering og drøftelse

JP/BS

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været
afholdt to møder vedr. byggeri. På baggrund
heraf, er der udarbejdet en samlet tidsplan for
byggeriet samt forslag til indretning af faglokaler.
Udover orientering ønskes en drøftelse af
kommunikation vedr. byggeri. Hvordan holder vi
forældregruppen orienteret?
Referat/beslutning:
Procesplan og byggetegninger udleveret på mødet.
Byggeriet udbydes som totalentreprise med omvendt licitation. Inventar er udskilt fra
totalentreprisen.
Pt. afholdes der byggemøder, hvor der arbejdes med konkrete tanker og tilretning af byggetegning.
Vi har indflydelse på udbudsmaterialet frem til maj.
Ifølge procesplanen er første fase renovering af faglokalerne. Dette planlægges påbegyndt 31-032020. Nybyggeriet planlægges startet november 2020.
Videre proces:
Skolebestyrelsen har en stand i forhold til byggeriet til skolefesten. Skolen undersøger om vi kan få
noget ”lækkert” materiale, der kan vise hvad vi arbejder med.
Skolen informere forældre og andre interesserede om procesplanen igennem Facebook og evt. en
artikel i den lokale avis.

Side 2

Dagsorden:
Pkt. 4
Ansøgning om konvertering af UUV til to
voksne.(Bilag)

Formål med punktet:

Ansvar:

Orientering/beslutning.

JP

Der er siden sidste møde vedtaget en revidering af
folkeskolereformen herunder ændrede betingelser
for konvertering af uuv til to-voksen ordning. Der
gives en orientering. Ligeledes ønskes en
drøftelse af, hvordan vi benytter os af de ændrede
muligheder. Evt. beslutning om en ændret
ansøgning.
Referat/beslutning:
Orientering om det nye folkeskoleforlig.
Da reglerne nu er ændret er fristen for ansøgning om konvertering af UUV udskudt.
Drøftelse af fordele og ulemper ved konvertering af UUV.
Bestyrelsen ønsker at høre personalets holdning til konvertering.
Videre proces:
Tages med på næste bestyrelsesmøde

Dagsorden:
Pkt. 5
Ansøgning om etablering af storklasse på
kommende 1. årgang

Formål med punktet:

Ansvar:

Orientering/beslutning.

JP

Referat/beslutning:
Der er ikke hjemmel i lovgivning til at etablere en storklasse, vi skal etablere 2 klasser.
Det vil derfor være nytteløst at sende en ansøgning.
Ledelsen har fortsat et ønske om at videreføre den ramme, som er omkring klassen i dag.
Vi holddeler klassen 50 % af tiden i den anden halvdel vil klassen være tilført ressourcer, så der
mulighed for klassedeling.
Videre proces:
Punktet tages med på kommende møde.

Side 3

Dagsorden:
Pkt. 6
Etablering af loftsrum – Kvisten.

Formål med punktet:

Ansvar:

Orientering

MEP

Børne og Familie-udvalget gav afslag på
bestyrelsens fremsendte ansøgning. Beslutningen
blev herefter, at mini-sfo også i år fortsat er
frivillig. Dette på baggrund af ændrede
forudsætninger for byggeriet i børnehuset, hvor
tilbygningen er udskudt til efter foråret. Der vil
således være plads til at passe førskolebørnene i
børnehuset.
Fra skolens side er der fortsat et ønske om, at så
mange børn som muligt benytter sig af mini-sfo.
Referat/beslutning:
Orientering om den politiske proces i forhold til mini-SFO.
Sidste udmelding er, at alle børn fra begge børnehaver kommer pr. 1. april, selv om det er blevet
frivilligt.
Videre proces:
Taget til efterretning

Dagsorden:
Pkt. 7
Princip for lejrskole

Formål med punktet:

Ansvar:

Revidering af princip.

BS

Referat/beslutning:
Princippet for lejrskole blev gennemgået.
Princippet skal skrives om med følgende omdrejningspunkter:
 Der afvikles én lejrskole for 6. årgang
 Tidspunktet for afviklingen af lejrskolen er i starten af 6. klasses skoleår
 Der afsættes det nødvendige antal voksenressourcer til lejrskolen i forbindelse med
skoleårets planlægning.
I forbindelse med dette punkt, kom vi kort ind omkring klassekassen og klassers salg af lodsedler
o.l. til klassekassen. Dette bør tages op på et fremtidigt møde, for at skabe klare retningslinjer
herfor.
Videre proces:
Princippet renskrives til godkendelse på næste møde.
Klassers salg af lodsedler, blomsterløg o.l. tages op på et fremtidigt møde.

Side 4

Dagsorden:
Pkt. 8
Kulturuge 10

Formål med punktet:

Ansvar:

Orientering

BS

Referat/beslutning:
Orientering om skolens deltagelse i kulturuge 10.
Hele ugen er det normale skema aflyst og vi samarbejder med Børnehuset, Aagades Børnehave,
Realskolen og Byen i Byen om at lave en kulturdag på torvet i Aalestrup.
 Onsdag deltager 6. årgang i foredrag med Wulf Morgentaler
 Torsdag laver vi kulturdag på torvet i Aalestrup
 Fredag deltager skolens børnekor i børnekorsstævne i musikhuset ALFA i Aars
Videre proces:
Taget til efterretning

Dagsorden:
Pkt. 9
Skolefest.

Formål med punktet:

Ansvar:

Drøftelse

Alle

Drøftelse af skolebestyrelsens opgaver i
forbindelse med skolefesten.
Referat/beslutning:
Bestyrelsen står ved en bod med lækre tegninger af det nye byggeri samt Jørgens 3D fremvisning af
håndværk og design. Skolen laver en vagtplan.
Videre proces:

Dagsorden:
Formål med punktet:
Ansvar:
Pkt. 10
Meddelelser:
Orientering.
alle
 Formand
 Ledelse
 Personale
Referat/beslutning:
Formand:
 Vi har ikke hørt nærmere om samarbejdet imellem bestyrelserne - Susanne følger op
Ledelse:
 Der er ansat en lærer i vikariat frem til sommerferien. Hun starter mandag i uge 11.
 3 nye elever på vej med start i uge 11. I AKT er der pt 2 børn på vej (snart 3) ud pga andet
tilbud.
 Diskofest - rigtig god initiativ og en god oplevelse for eleverne.
 Invitiation til deltagelse i revidering af Børnepolitikken blev omdelt - Rudi og Susanne
deltager, andre er også velkomne.
 Orientering om forældrearrangement for 4. - 7. årgang om forældres viden om, hvad der sker
i deres barns digitale liv - bestyrelsesmedlemmer er velkomne - tilmelding til Brian senest
20/3 2019.
Personale:
 Der laves pt APV

Side 5

Dagsorden:
Pkt. 11
Evt.



Formål med punktet:

Ansvar:

Orientering

alle

Forplejning - kort drøftelse
Opsamling fra sidst vedr.
tilsynsforpligtigelsen imellem hjem og
skole

Referat/beslutning:
Skole sørger for boller og lidt pålæg til møderne - skulle nogen få lyst til at bage, er man
velkommen til det.
Kort drøftelse af de tanker, der efterfølgende har været hos den enkelte. Punktet tages med på
fremtidigt møde.
Videre proces:

Side 6

