SKOLEBESTYRELSEN
25. oktober kl. 19.00-21.00

Afbud: Anne Mette, Lone

1. Siden sidst
a) Nyt fra skolen
Uge 41 afholdt med fokus på læsning
Ren Halgård med fokus på rengøring og oprydning
Skolernes motionsløb en god dag igen. Godt at overveje alternative aktiviteter
på denne dag – den aktuelle model er en stor fællesskabsoplevelse
Pædagogisk dag med fokus på inklusion og med sociale gevinster. Lotte
Hedegaard Sørensen gav et oplæg – efterfølgende middag med alle ansatte.
Ny sekretær Rikke Dahl er startet. Susse Søndergaard fortsætter som
pædagogmedhjælper
Peter Fogde Mikkelsens konstituering på Vinderup Skole forventes at slutte
med udgangen af november.
Besøg af direktør Susanne Ebdrup, hvor der var fokus på
kapacitetsudfordringer.
Budgetforlig, hvor der er bevilliget penge til midlertidige bygninger på Halgård
Skole i 2019
Forvaltningsmæssigt fokus på økonomi for de specialiserede tilbud. Antallet af
børn i de specialiserede tilbud er kraftigt stigende – der er derfor debat om en
evt. alternativ måde at tildele midler til disse tilbud.
Skolesocialrådgiver tilknyttet Halgård Skole. Hun har en rådgivningsfunktion
og kan deltage i møder med forældre. Hun hedder Louise Pedersen.
Parkeringspladsen bliver jævnet mere ud. Der er bestilt en reparation. En
nyetableret grundejerforening er under grundlæggelse. Hvordan skabes der et
fælles pres for, at kørselsforholdene kan blive mere hensigtsmæssige omkring
Halgård Skole?
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b) Nyt fra Mejdalbladet
Alle skal huske at skrive til Peter om hver enkelt medlem i
skolebestyrelsen…et materiale, der skal udgives i næste udgave af
Mejdalbladet.
c) Nyt fra elevrådet
Boden kører rigtig godt. Der er drøftelser af evt. nye varer. Der er forslag om
Digestive – kiks og pizzasnegle.
Kan man evt. undgå at bruge så mange plastikglas til motionsløbet. Kan hvert
barn evt medbringe drikkedunk
Til næste møde opfordres Maja og Siv til at lave en liste over nuværende varer
i boden og ligeledes en liste over ønsker.
d) Medierne
Karsten Lauritsen kommer på besøg den 16. november. TV Midtvest og
Dagbladet kommer den dag.
Vores mobilpolitik blev genstand for megen medieopmærksomhed i sidste
uge. P4 , TV Midtvest, Jyllandsposten m. fl. havde fokus på mobilpolitikken.
Peter deltog i alle medier ang. vores mobilpolitik – mobilerne låses inde i
skoletiden med mindre, de skal bruges i undervisningen.
Eleverne synes , politikken er helt ok.
e) Fælles forum for skolebestyrelser
Rasmus har været i forbindelse med andre medlemmer af fælles forum.
Til næste møde deltager Dagbladet Holstebro – man vil gerne slå det stort op
og efterhånden få større indflydelse – politisk.
Hovedbudskabet: husk skolebestyrelserne, lyt til dem.
Næste møde 19. januar 2019

2. Åbent hus
På baggrund af drøftelser i MED-udvalget foreslås en ny model for åbent hus: Der
er åbent hus alle skoledage i løbet af skoleåret, hvis det aftales med lærerne på
forhånd.
Hidtil har der været åbent hus 6-8 gange i løbet af skoleåret. MED-udvalget
foreslår en ny model – se ovenstående.
Det er meget vigtigt, at forældre kan acceptere, at der kan siges fra – og anvises
en alternativ dag.
Det kunne være rart for forældre at have fleksibiliteten til at komme, når det
passer ind i familien.
Der kan være en fare for, at besøgene dør ud, hvis der ikke er en bestemt dato.
Kan man evt. lave et par dage om året, hvor forældre og bedsteforældre kan
komme – og lade det være muligt at komme på besøg.
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Næste skridt.
Drøftelse blandt ansatte, hvilken ordning der fremover skal gælde.
3. Foreningssamarbejde v. Rasmus Højbjerg
Drøftelse
Gymnastikforeningen er rigtig godt tilfreds med samarbejdet med skolen.
Håndbold vil gerne et tættere samarbejde.
Fodbold vil også gerne et tættere samarbejde.
Forslag om et samarbejde mellem SFH og håndbold/fodbold – godt med en
drøftelse, hvor foreningerne og SFH brainstormer på muligheder.
Rasmus tager initiativ til at samle interesserede til en drøftelse.

4. Skolepatrulje
Ledelsen har undersøgt nærmere omkring reglerne for etablering af skolepatrulje.
Skolepatruljen må kun etableres, hvis der er fodgængerovergang, hvis teknisk
forvaltning ikke arbejder på i øjeblikket.
Der arbejdes på flere fronter med trafiksikkerhed…bl.a. i borgerforening.

5. Fysisk aktivitet v. Louise Hebsgaard
Louise er blevet kontaktet at en forældre, som refererer fra en skole, hvor der en
halv time efter frokost har fysisk aktivitet.
Drøftelse af, hvordan vi på Halgård arbejder med bevægelse i undervisningen –
brainbreaks.
6. Høring omkring Børne- og ungepolitik
Udarbejdelse af høringssvar. Se mere på www.holstebro.dk/bupolitik
Der er seks overskrifter – tryg opvækst, udviklende fællesskaber, sammenhæng
og helhed, selvstændige valg, krop og bevægelse, kunst og kultur.

7. Skolens trivselsarbejde v. Minna Kristensen og Mette Lodberg
Minna og Mette giver en introduktion til PALS og til skolens trivselsarbejde
Punktet udsættes til næste møde.

8. Eventuelt
Brian har været til møde ang. AULA . Der tegner sig noget godt – især i forhold til
forældredelen. Målet er, at brugerfladen skal være ens for alle elever – uanset
alder.
Persondataloven skaber nogle problemer.
93 af 98 kommuner indfører AULA.
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Peter og Jesper skal i januar på suoer-bruger-kursus.
Paneldebat – kan det være en mulighed på skolen.
Ferieordning – børn tilmeldes i stor stil i ferierne og dukker ikke op. Hvordan kan
vi optimere ressourcerne? Punktet sættes på som et særskilt punkt på næste
møde.
Digital dannelse er et vigtigt emne for både skole og forældre
Hvornår kan børn sendes hjem for at hente en computer? Punkt på næste møde.
I forbindelse med vejarbejde i midtbyen, vil der blive noget bøvl med
svømmebussen…..
Der er meget mørkt ved hallen – kan det evt. bedres?
Ansættelsesprocedure for ansættelse af nye medarbejdere – gennemgås på et
senere møde. w

Boblere til kommende møder:
- Kostpolitik (drøftes på novembermødet)
- Drøftelse om eventuel kortere skoledag (§16b)
- Digital dannelse
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