Skolebestyrelsesmøde 9.10.2018 kl. 17.00 – 19.00
Deltagere: Dorthe, Jan, Jens, Jens SH, Janus, Kirstine, Thomas, Ulrik
Dagsorden, referat (vedhæftes dagsordenen fremover) er godkendt.
2. Meddelser:
-> Ledelse:kort gennemgang af budgetforligets hovedpunkter vedr. generelle besparelser på skoler,
dagtilbud og FU. Heudover oprids på beslutningen om, de administrative ledere fremover skal
dække to administrative fællesskaber og referere til en leder i centralforvaltningen.
Udfordringerne på skolen i indeværende skoleår: 6.x, 10. klasse, 0.klasse tager rigtig mange
ressourcer for tiden; vi arbejder på at omvisitere nogle af 10.klasses elever og løfter nogle af
problemstillingerne højere op i systemet;
➔ Formandsskabet: møde i FsAA (Kenneth og 7 andre); foreningen søger nye medlemmer; der
er en direkte tråd til rådmanden. Powerpoint sendes rundt med referatet
➔ ”Evaluering” af Aula; brugerinputs til udviklingen, forældre er inviteret til møde 1.
november; invitation sendes rundt med efterfølgende
➔ Andre:
3. Økonomi: skolens forventede regnskab balancerer.
5. Næste skolebestyrelsesmøde med forældreråd+klubforældre – hvad skal/kan dagsorden være?
Forslag:
Skærmpolitik: AKVA har én, og det kunne være godt med en overordnet rammeholdning, og så
konkrete udformninger i skole, SFO. Den kunne godt udarbejdes sammen med eleverne. Drøftelse
om følgende punkter:
Hvad skal resultatkravet være? En retningslinje, et stykke papir med en politik?
Kan der hentes inspiration fra andre skoler, nationale retningslinier?
Har vi overhovedet et problem? Og hvis ja, hvor og hvornår? Pause, undervisning eller andre
steder?
Data? Ledelsen indsamler noget data om, hvordan det håndteres på de forskellige årgange (Google)
4. Evaluering skolefest
Godt arrangement, det uformelle virker rigtig fint, ingen behov for yderligere underholdning
Tidspunktet kan godt rykkes lidt, så det bliver 16.30-19.30, tidspunktet på året kan dårligt rykkes
tættere på skolestart pga. festuge mm.
De ældre elever efterspørger Disko. Forlængelse af festen samme aften? Arbejdsgruppe for at
gentænke skolefest:
Jan, Ulrik,
Økonomi i skolefesten? Lige nu går overskuddet til elevrådet, fremover skal 7. klasse stå for det og
kunne tjene penge til committtee europe.
6. Arrangementer for forældre mm. I løbet af året
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Kweku forbereder arrangementer i november/december og til maj ved åbningen af vores nye
kælderlokaler.
7. klasses arrangementer i forbindelse med at de tjener penge til Committee Europe
Eleverådets julearrangement kommer igen
Fælles arrangement for alle forældreråd: indhold?
➔ Skærmpolitik
➔ Info om fx lejrskoletilskud
➔ Børnesyn
➔ Fravær
Eventuelt:
Punkter til næste møde (december): fraværsopfølgning, planlægning af arrangement med
forældreråd
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