SKOLEBESTYRELSEN
3. september kl. 19.00-21.00

Afbud: Louise,

1. Velkomst
Særlig velkommen til medarbejderrepræsentant Sussie Sandfelt og
elevrepræsentanterne Mattis og William, der alle er nye i bestyrelsen
2. Siden sidst
a) Nyt fra skolen














God start på det nye skoleår. Vi er i øjeblikket 611 elever.
Nyansatte er kommet godt i gang. Ledelsen har en omfattende procedure
for introduktion af nye medarbejdere. Monica B. Lund og Malene Boris er
startet som lærere pr. 1. august.
Børnehaveklasseleder Tine Møller Najbjerg har opsagt sin stilling. Kristine
Olesen er ansat i stedet.
Pædagog Lone Steinmeier har opsagt sin stilling. Internt stillingsopslag.
Nyansat husassistent på deltid: Jytte Lorentsen. Jytte laver forskellige,
praktiske opgaver. Hun er på skolen 1 ½ time om dagen.
Tre nyansatte pædagogmedhjælpere: Anne Julie Eriksen, Jonas Mølgaard
og Andreas Klærke (pr. 1. oktober)
Pædagog Jette Risum Pedersen går på barselsorlov d. 8. september. Inge
Marie Schubert er ansat som barselsvikar
Personalet skal på pædagogisk weekend med fokus på sårbare børn og
bevægelse i undervisningen.
Madkundskabslokalet renoveres i efterårsferien – malearbejde, udskiftning
af skabe og komfurer. Ikke selve køkkenelementerne.
Uanmeldt besøg af arbejdstilsynet. De vurderer, at det er en af de bedre
skoler at arbejde på, men fandt dog nogle ledninger i fysik, der var ulovlige.
Ledningerne er fjernet.
Forsøgsordning på 7. årgang: tilbud om unglederuddannelsen i
samarbejde med DGI.

b) Nyt fra Mejdalbladet
Intet nyt – desværre sammenfald med møder i skolebestyrelsen
c) Nyt fra elevrådet
Der er kommet styr på de nye medlemmer i elevrådet.
Boden er efterhånden kommet op at køre. Der står nu tre i boden.
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Torsdag den 19. september er der elevrådskursus på Rådhuset.

d) Fælles forum for skolebestyrelser
Der er oprettet en gruppe på FB, hvor alle i skolebestyrelserne er medlem.
Tre møder om året – det første møde vil blive snart. Datoen var sat til den 9.
september – den bliver ændret. De tre møder er tematiserede. F.eks. hvordan
man bliver den bedste skolebestyrelse.
3. Forslag fra Ungerådet v. Peter
Eleverne på 7. årgang har nedsat et ungeråd, hvor de har forslag til, hvordan
frikvarterne kan forbedres for eleverne på 7. årgang. Forslagene fremlægges til
beslutning.




Anvendelse af hallen i formiddagspausen - godkendt
Ture til Rema 1000 – afslået
Mobiltid to gange om ugen – debat i skolebestyrelsen, som beslutter, at
ungerådet bliver bedt om at formulere nogle retningslinjer for en
prøveperiode. Et par udvalgte medlemmer fra ungerådet fremlægger
retningslinjer for skolebestyrelsen den 26. september.

4. Fælles drøftelser af bestyrelsens arbejde det kommende år
Hvad vil vi arbejde med?







Revidering af principperne for skole-hjemsamarbejde
Skolefritidsordningen
Evaluering af en kortere skoledag
Gennemgang af alle skolens principper
Principper for klassedannelse
Revidering af mapper til klasseforældrerådsarbejde.

5. Høringssvar omkring budget v. Peter
Bilag fremsendes kort før mødet, når forvaltningen har lavet sit oplæg
Forslaget gennemarbejdes, og det besluttes at vedtage høringsformuleringen.
Der var stor frustration i skolebestyrelsen over de besparelser, der sendes i
høring. Tidsfristen for høring er alt for kort – det giver ringe mulighed for et
grundigt høringsarbejde.
6. Skolefritidsordningen v. Jørgen
I dette skoleår vil vi sætte fokus på udvikling af SFH’en. Vi vil drøfte formål,
organisering og aktiviteter. Inden drøftelserne i personalegruppen, vil vi gerne
have input til skolebestyrelsens forventninger til skolefritidsordningen.
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Notat om udviklingsarbejdet i SFO gennemgåes.
Torsdag den 12. september starter et grundigt arbejde med målsætning for
SFO´en - og der vil i den kommende tid blive arbejdet med udviklingsprocessen.
Det er planen, at der laves en informationsfolder om SFO på Halgård.
Der vil også blive planlagt en lørdag formiddag til arbejdet for pædagoger og
pædagogmedhjælpere.
7. Principper for klasseforældrerådene v. Minna
Drøftelse
Se bilag
Inspirationsmappen til klasseforældrerådene bliver genstand for en revision. Den
vil indgå i arbejdet med øvrige principper.
8. Økonomisk status v. Peter
Bilag udleveres på mødet. Orientering
Vi har en stabil økonomisk drift med et lille overskud i den ordinære drift for 2019
9. Eventuelt
PALS-belønninger bør ikke indeholde sodavand og chip ifølge tidligere
beslutninger om belønningerne.
Skal vi søge om en frugtordning?? Hvilke praktisk temaer vil der være?
Samarbejde mellem fodboldklubben og SFH – fodbolddrenge sendes til
omklædning, så de kan nå træningen kl. 16.00.
Man kan godt melde sit barn ind i en måned i SFO´ en – f.eks. en måned i
sommerferien.
Ønske om at ”sprede” børnene mere i A-afd, så det ikke er så belastet ved
garderoben om morgenen.
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