SKOLEBESTYRELSEN
28. februar 2018 kl. 19.00-21.00

Fraværende: Vinni, Jakob, Lone

1. Velkomst v. Ulla Brøndsted
2. Siden sidst
a) Nyt fra skolen
Uge sex gennemført med gode aktiviteter
Trindag var en stor succes.
En elev i 2c er død. En hård proces.
Personale:
Luise Agerthoft er startet.
Anja Primdahl ansat som pædagog pr. 1.4. 90 ansøgere og 7 til samtale.
Ditte Otbo og Marie-Louise Nielsen ansat som pædagogmedhjælper
Lise B. Mikkelsen afskediget pga. sygdom
Vibe Fredriksen og Lone Steinmeier delvist raskmeldt
Susse Søndergaard har sagt sit job op til fratrædelse 1. september eller 1.
oktober.
Bygning:
Indgang på D-gangen renoveret
Mure omkring cykelskur fjernes – fælles ejendomscenter står for renoveringen
Sand etableres på legeplads. Nyetablering af Tarzanbanen.
Rejsegilde ved Mejdal Kirke. Elevrådet var inviteret og deltog i festligheden.
Åben Skole projekt er godt i gang. Tina Thorup og Inger-Lise er
ambassadører. Det er startet med et pilotprojekt med biblioteket og 5. årgang.
De to lærere er i et uddannelsesforløb.
Ledelsen har taget hul på planlægningen af næste skoleår.
3 nye elever er startet på Halgård Skole.

b) Nyt fra Mejdalbladet
Ulla var til generalforsamling i sidste uge.
Relevant for os:
Generelt tilfredshed med det forgangne år. Gode indlæg – god kvalitet af
billeder. 10000 mere ind på annoncer – meget glædedlig.
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Der er et overskud på ca 21000 – det er ikke meningen, at der skal være ety
overskud, så kontingentet skal nedsættes. Skolen skal nu betale 2000,-.
Der blev bedt om en donation til Mejdal Hallen. Det blev imødekommet med
50000,- .
c) Nyt fra elevrådet
Elevrådet var til rejsegilde – det var meget interessant.
Elevrådet vil gerne hjælpe til med skolefesten.
d) Medierne
Erhvervslivet har udtrykt ønske om et bedre samarbejde med skolerne – ellers
ret stilfærdigt.
e) Fælles forum for skolebestyrelser
Møde sidst i januar – dog står det lidt stille. Spændende, hvad der sker efter
valget til de nye skolebestyrelser.
3. Budget 2018
Forslag til budget for 2018 fremlægges af skoleleder Peter Fogde Mikkelsen.
Bilag vedlagt.
4. Klasser i skoleåret 2018-19
Med baggrund i budgettet og antal indskrevne børn i det kommende skoleår
drøftes antal klasser på 0. årgang.
Forslag fremsendes inden mødet, når der er en endelig afklaring på
indskrivningen.
80 tilmeldte i vores distrikt.
3 ønsker fra andre distrikter – en flytter til området, 2 søger skolen
Det betyder, at der er 81 elever til kommende 0. årgang.
Derfor oprettes tre 0. klasser med 27 elever i hver.
Det er vigtigt, at alle kolleger og forældre får en god information omkring
omstændighederne vedr. beslutningen om tre klasser.
5. Skolebestyrelsesvalg
Proces omkring skolebestyrelsesvalget i foråret drøftes.
Hvordan får vi mange kandidater?
Er der genopstillere i skolebestyrelsen?
Planlægning af valgmøde
Peter har lavet et udkast ud fra de officielle informationer – tidsplan. .
Det er oplagt at bruge Mejdalbladet. Det skal fremgå, hvad man kan være en del
af. Hvilken indflydelse har man – hvad overrasker …..m.m.
Alle bestyrelsesmedlemmer brainstormer og sender forslag til Ulla, der
sammensætter et skriv til Mejdalbladet om det forstående valg. Ulla Koordinerer
indsatserne.
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Flere af medlemmerne er gået i gang med at rekruttere kondidater, som kunne
tænke sig at stille op.
Klasseforældrerådene kontaktes af kontaktpersonerne og bede dem overveje
aktuelle kondidater.
Mejdal Micro-medie kan også bruges til at gøre opmærksom på valget. En
bevidsthed om budskab og medie er nødvendigt.
Peter prøver at lave små film med de nuværende medlemmer. Det skal fremgå,
hvad arbejdet indeholder og hvad man giver og får igen ved arbejdet…
Peter og Jørgen står for produktion af plakater til at hænge op i Mejdal / Halgård.
Karina genopstiller. Ulrik overvejer.
Resten genopstiller ikke.

6. Valg af valgbestyrelse til skolebestyrelsesvalget
Valgbestyrelsen skal bestå af den afgående skolebestyrelsesformand,
skolelederen samt en ekstra repræsentant fra skolebestyrelsen.
Ulla, Peter og Karina er valgbestyrelsen.
Valgmødet arrangeres den 11. april – Peter sender indbydelse ud.
Der skal være tilmelding til valgmødet.

7. Antimobbestrategi
Mobbestrategien er nu godkendt blandt personalet og skolebestyrelsen.
Den lægges på hjemmesiden under profil – den midlertidige erstattes med den
vedtagne strategi.

8. Eventuelt
Et par indbydelser til kommunale arrangementer, omhandlende aktuelle temaer
for skolebestyrelse og ledelse.
Økonomi – 25. april.
19. april er der et møde omkring den nye børne- og ungepolitik. Mødet holdes på
Job- og Kompetencecentret.
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