SKOLEBESTYRELSEN
26. februar kl. 18.30-21.00

Afbud:
Klaus, Jørgen
1. Siden sidst
a) Nyt fra skolen
Billedkunstlokalet er blevet repareret – nyt gulv og nye møbler – i uge 7.
Der har været afholdt ”Uge 6” – med diverse forløb på de forskellige årgange.
Torsdag i uge seks var en dag, hvor årgangene arbejdede på tværs – og
fredag var en brætspilsdag.
På fredag den 1. marts afholdes den nationale trivselsdag. Den afvikles som
en fagdag – og starter med en fællessamling i Halle.
Orientering om personaleforhold
b) Nyt fra Mejdalbladet
Klaus har ikke meldt nyt ind
c) Nyt fra elevrådet
På det seneste elevrådsmøde blev det aftalt, at der i mandags skulle gøres
hovedrengøring i boden. Det er nu sket.
Elevrådet skal passe salg af slik, is og sodavand til skolefesten.
De to elevrådsformænd skal være toastmaster
d) Medierne
Der er lidt politisk fokus på feriepasning. Der er nogen utilfredshed med, at der
ikke er feriepasning alle steder. Halgård Skole SFH er ferieinstitution og holder
altid åben.
e) Fælles forum for skolebestyrelser
Ingen fra bestyrelsen deltog i det sidste møde. Rasmus afventer at høre, hvad
der skete på mødet den 19. januar
2. Skoleindskrivning v. Peter Fogde Mikkelsen
Orientering omkring status på skoleindskrivning til kommende 0. klasse
Der er indskrevet 64 børn – 108 % af børn i området.
Skolen vil lave tre klasser på kommende 0. årgang.
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3. Budget 2019 v. Peter Fogde Mikkelsen
Gennemgang og godkendelse
Peter gennemgik budgettet – det balancerer med et lille overskud.
4. Skolefester v. Peter Fogde Mikkelsen og Minna Kristensen
Der afholdes skolefester for indskolingen d. 27. marts og for mellemtrinnet d. 28.
marts. Gennemgang af plan og drøftelser af mulige justeringer
Det er ved skolefesten en ambition, at så mange børn som muligt skal på
”scenen” denne aften.
I år tages ikke entre.
Kejseren og Troldmanden kommer den 27. marts – diskotek den 28. marts hos de
ældste.

5. Aula v. Brian Bøge Storgaard og Peter Fogde Mikkelsen
Brian Bøge Storgaarde og Peter Fogde Mikkelsen har været til orienteringsmøde
omkring vores nye samarbejdsplatform Aula, der træder i kraft d. 1. august 2019.
Orientering om status på implementering og mulighed for drøftelser omkring
opmærksomhedspunkter
Alle forældre skal have en unilogin, som skal bruges, når Aula fra 1. august bliver
den gældende samarbejdsplatform. Der bliver efter et år også brugt Aula i
børnehaven.
Der sendes allerede nu information til forældrene om, hvordan man kan logge på
med Unilogin, så forældrene bliver fortrolige med dette.

6. Vikardækning v. Peter Fogde Mikkelsen
Drøftelse af principper for vikardækning
Ved kortere fravær dækkes med ansatte og kompetente, løsere vikarer.
Pædagogerne har hver en dag, hvor de åbner i SFH . Disse pædagoger bruges
først som vikarer den pågældende dag.
Ved længerevarende fravær findes den bedst mulige løsning i den konkret
situation. Vi tilstræber, at uddannet personale løser opgaverne.
7. Kostpolitik v. Peter Fogde Mikkelsen og Minna Kristensen
Ledelsen har på baggrund af input fra de ansatte udarbejdet et forslag til
kostpolitik. Politikken drøftes inden den sendes i høring ved personalet.
Kostpolitikken tilrettes og skal nu diskuteres/præsenteres blandt personalet.
8. Lovændringer for folkeskolen
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Der er gennemført en række lovændringer for folkeskolen. Det giver bl.a.
mulighed for kortere skoledag på mellemtrinnet. Lovændringerne gennemgås og
mulige beslutninger drøftes
Peter laver oplæg om lovændringer på folkeskoleområdet bl.a.
reduktionsmuligheder på skoledagens længde, valgfag på 7. årgang,
skolebestyrelsens valgperioder,…..
Konfirmationsundervisningen bliver næste år tirsdag, onsdag og torsdag
morgen fra skoleårets start og til og med konfirmationen, som er Store
Bededag og lørdag dagen efter.
Ændringer i timefordelingen gennemgås. Der bliver enkelte forskydninger i
forhold til bl.a. dansk, tysk, billedkunst…
Kortere skoledag i indskolingen og på mellemtrinnet.- muligheder diskuteres.
Debat om lektiepolitikken.
De forskellige muligheder bliver diskuteret blandt personalet - og de endelige
beslutninger konfirmeres i solebestyrelsen.

9. Eventuelt
Hvordan gik det med tilmeldte børn kontra fremmødte børn i SFH i vinterferien?
Stadig for mange børn, der ikke mødte op - JNI adspørges.
Er det muligt, at forældre kan overtage undervisningen, så personalet kunne tage på
en tur f.eks. forlænge pædagogisk weekend
Er det muligt at indføre en ”tanteordning” til at organisere frugt for børnene? Kan man
snakke med Onsdagsklubben om det?
Naturfagsmarathon – 5. og 6. årgang på Mejrup Skole. Hvorfor deltager Halgård
Skole ikke? Man kan også deltage i halvmarathon.
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