SKOLEBESTYRELSEN
21. marts kl. 19.00-21.00

Afbud: Anne Mette, Brian, (Rikke fra kl. 20.00), Jørgen
1. Siden sidst
a) Nyt fra skolen
I øjeblikket er der meget fokus på skolefesterne i næste uge.
Trivselsdag afholdt primo marts
Medarbejder er raskmeldt
Pædagogmedhjælper går på barsel
Ledelsen har fokus på planlægning af næste skoleår
Mange børn er syge i øjeblikket
b) Nyt fra Mejdalbladet
Der har været afholdt generalforsamling.
Der bliver måske et par udskiftninger i udvalget.
c) Nyt fra elevrådet
Der har været et par møder i elevrådet siden sidste møde.
I morgen planlægges opgaver til skolefesterne, hvor elevrådet står for salg af
is, slik og sodavand
Det bliver diskuteret, hvad overskuddet fra boden skal bruges til. Der er to
forslag: mintrampoliner, hængekøjer…..
Hængekøjer er en mulighed i forhold til økonomi
d) Medierne
I Dagbladet har der været meget fokus på folkeskolernes økonomi og
personalereduktioner på udvalgte skoler.
e) Fælles forum for skolebestyrelser
Der er en del debat på den fælles gruppe på FB. ang. økonomi på skolerne.
2. Møde med Udvalget for Børn og Familie
Rasmus, Anne Mette og Peter deltog i dialogmødet med Udvalget for Børn og
Familie i sidste uge. Vi refererer og drøfter indholdet
Udvalget for Børn og Unge havde indkaldt til mødet for at drøfte situationen
omkring personalereduktioner og skolernes økonomi. Emnet blev drøftet.
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Vi sætter pris på at blive inviteret.
Det er vigtigt at skabe forståelse rundt omkring på alle skoler.
3. Skolens økonomi
Halgård Skole har i 2018 haft et overskud på 660.000 kr. Det skyldes både en
påpasselig drift, og at alle skoler i december fik tildelt ekstra midler, som der
derfor ikke kunne budgetteres med.
Bestyrelsen ønsker at bliver orienteret om økonomien hvert halve år.
4. Den bygningsmæssige situation
Rundvisning i renoverede lokaler og drøftelser af lokalemæssige forhold
vedrørende næste skoleår.
-

-

Billedkunstlokalet er blevet renoveret
Musiklokalet er blevet shinet op.
Klublokalet ved hallen har haft udfordringer vedrørende lydovergang i forhold
til hallen. Forvaltningen har gennemført lydmålinger og har bestilt en
håndværker til lydisolering. Forbedringerne udføres på mandag den 25. marts.
Der skiftes glas ud i vinduerne, og døren isoleres.
Teamet, som underviser i lokalet finder det dejligt at undervise i lokalet og
oplever lydniveauet på niveau med den øvrige del af skolen.
Midlertidige bygninger: Der etableres midlertidigt to klasselokaler på
parkeringspladsen foran hallen. Pavillonerne, som er helt nye, er klar til brug
d. 24. april. De er lejet for en tre-årig periode.

5. Næste skoleår
- Personaleforhold:
En lærer vender tilbage fra barsel.
Vi har i øjeblikket ansat en lærer fra 1. august. Hun kommer fra Nørre
Boulevard Skolen og tilknyttes mellemtrinnet.
Der forventes også ansættelse af pædagogmedhjælpere.
-

Skoledagens længde: Forligskredsen bag folkeskolen har vedtaget ændringer
i forhold til skoledagens længde. De er endnu ikke vedtaget i folketinget – en
proces, der er usikker i forhold til eventuelt udskrivelse af valg.
Ledelsen arbejder frem mod at reducere skoledagen i både indskolingen og
på mellemtrinnet. Hvis lovændringerne ikke bliver vedtaget inden udskrivelse
af valget, kan en kortere skoledag begrundes i §16b i folkeskoleloven.
Skolebestyrelsen beslutter at lave en kortere skoledag både for indskolingen
og for mellemtrinnet. Det betyder, at der vil blive længere tid i SFH´en for de
yngste, og på mellemtrinnet vil der være mulighed for mere støtte i fagtimer.
Det vil være ca. to timer på alle årgange. Den reducerede tid vil tages fra
studietiden.
Der vil blive udsendt nærmere information senere.
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-

Fagfordelingsproces: Ledelsen arbejder med de indledende øvelser omkring
fagfordelingen. Første step er fastsættelse af kerneteams, som næsten er på
plads. Derefter starter fagfordelingsprocessen. Målet er at fastholde
kerneteams omkring klassen i så høj grad som muligt. Der skal sikres gode
overgange mellem indskoling og mellemtrin.

-

Førskolegrupper: Vi er i god dialog med BUM omkring fastsættelse af
førskolegrupperne. Vi har også været til møder omkring udvalgte elever.
Pædagogerne til varetagelse af opgaven er udpeget og har taget fat på
planlægning. De har sidste dag i de respektive 3. klasser d. 24. april.

-

Valgfag for 7. årgang: Skolen samarbejder med Tvis og Nr. Felding omkring
fælles afvikling.
Vi har fået lov til at lave valgfagene ugentligt i stedet for i hele uger.

6. Aula
Drøftelser om retningslinjer for kommunikation
-

Hvilke informationer har forældrene brug for på skoleintra? Principperne i Aula
er ”need to know” og ikke ”nice to know”…
Niveauet som det er nu, er fint.
Det vil være rart, hvis barnets skema står på forsiden.
Kalenderfunktionen vil også være rart.
Skemaændringer er godt at kunne se på Aula.
Ugeplanen er meget brugbar.

-

Hvem har forældrene brug for at kunne kontakte?
Barnets team og øvrige lærere + ledelse og sekretær

-

Problematik omkring kontaktbøger drøftes

-

De ansatte kan komme på Aula fra mandag den 25. marts

7. Eventuelt
Trivselsledere – hvordan kører det?
Man bliver nomineret af klassekammerater – man bliver spurgt – og man bliver
valgt for en periode på 3-4 måneder.
I vinterhalvåret er der rigtig mange børn til aktiviteterne i hallen. 7. årgang har sin
egen halordning i 10-pausen.
Der laves programmer for to uger af gangen med aktiviteter på forskellige
områder på skolen.
Affaldsindsamling:
Opfordring til, at skolen deltager i affaldsindsamling i Mejdal i samarbejde med
Grundejerforeningen.
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