Referat	
  
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

Den 21/4 2015
Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Gug Skole

Deltagere

Pernille Rose Jensen
Flemming Jeppesen
Morten Buus
Christian Rishøj
Lotte Thorggard Sørensen
Karl-Kristian Thomsen Krogh
Tina Bang Jacobsen
Kenneth Hansen
Flemming Østergaard
Henrik Bilgrau
Lars Tybjerg Mølgaard
Louise Kvist

Afbud

Pernille Grundwald Falk
Sofia Søndergård Walther, 9. INT
Victor Aistrup oOesen, 7.D/Andreas Lørring 9. BEV

Referent

Henrik Bilgrau

Udsendt

Den 15.04.15

1.
2.

Valg af mødeleder – 2 min.
Karl-Kristian Thomsen

3.

Godkendelse af referat – 3 min.
Godkendt

4.

Høringssvar Aalborg skolevæsens Vision – 20 min. Ansvarlig LM
Vi laver ikke et høringssvar

5.

Meddelelser fra – 15 min.
Ø Elever Ø Personale Ø Formand Ø Skoleledelse
Der er stadig problemer i forhold til budgetopfølgning.
Vi har fået vores energiafregning, her har vi fået 50.000,- kr. tilbage. Samtidig har vi fået tilført
omkring 70.000,- kr. til dækning af yderligere udgifter grundet udluftningsanlæg.
Renoveringen starter i uge 19, hvilket vil sige, at vi i næste uge skal rydde PLC. I ugerne 19-35 er det
stueplan der berøres, i ugerne 22-35 er det kælderen der berøres og i ugerne 36-49 arbejdes med
1.sal.
Ø Udvalg
- Multibane (Lotte og Henrik) Henrik orienterede om, hvor langt vi er i arbejdet.
- Nyt om renoveringen (Lars) se ovenfor
- Sundhedsudvalg (Tina, Morten og Louise)
- Trivselsudvalg/sundhedsudvalg (Flemming) Vi udsætter projektet til efter sommerferien. KR bliver
personalets repræsentant i udvalget.
- Haludvalg (Lotte, Henrik og Nøvling)
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6.

Hvordan sikrer vi kommunikationen mellem forældrene og skolebestyrelsen? - 20 min. Ansvarlig Lotte
Punktet sat på, på baggrund af en forældrehenvendelse. Ideen om et nyhedsbrev, eksempelvis to gange
årligt er en god ide’, desuden kan bestyrelsen deltage på forældremøder og gøre opmærksom på, hvad
bestyrelsen kan bruges til. Bestyrelsen deltager på forældremøderne i august, et af indsparkene her
kunne være inklusion, ud over en form for ”årsberetning” osv.

7.

Evaluering af skolefoto – 10 min. Ansvarlig Lars
Vi oplever en god service, en god kvalitet og ikke mere administration end tidligere. Fra forældreside
opleves det også rigtig godt, så bestyrelsen fortsætter aftalen.

8.

Revidering af princip, denne gang lejrskole og elevbetaling, Bilag: Princip for lejrskoler og Principper for
elevbetaling – 20 min. Ansvarlig LM
Til et kommende møde præsenteres et revideret forslag omkring lejrskoler, der muliggør lejrskoler uden
skjult forældrebetaling. Eventuelle aktiviteter, der skal generere penge til lejrskoleaktiviteter og lignende,
bliver skolestyrede aktiviteter. Det undersøges, hvor meget der må indkræves i kostpenge, idet de 75, kr. pr. døgn ikke modsvarer udgiften. Klassekassen er et frivilligt foretagende, drevet af forældre i
klassen. Derfor kan det ikke indregnes som en betingelse for lejrskoles afvikling. På 0.årgang
præsenteres, hvad klassekassen kan bruges til.

9.

Høringssvar skoledistriktet – 20 min. Ansvarlig LM
LM sender høringssvaret. Derudover en generel diskussion omkring skoledistrikter.
Bestyrelsen ønsker at nyhedsbrevet postes på Gug Skoles facebookside.

10. Evt.
Punkt vedrørende Dus-nyt er på Google docs. Det bør gøres så let for forældrene som muligt at finde
relevante informationer. Der er et nyt system på vej der skal afløse intra-portalen. Generelt skal der
kigges på kommunikationen. Det undersøges, hvorvidt elevplanerne ikke er tilgængelige for alle.
Der har været ”den gode klasse” på 0.årgang. Her har der været en del snak omkring toiletforholdene, der arbejdes pædagogisk målrettet på at ændre adfærden. Vi har opprioriteret rengøringen, og har
forhåbninger om, at der bliver økonomi og prioritering i forhold til toiletrenovering. Louise skriver ud til
indskolingen herom.
11. Meddelelser fra – 5 min. (Kun punkter/indhold som er forbeholdt forældrevalgte og personale)
Ø Personale
Ø Formand
Ø Skoleledelse
Personale Senest 1.maj får overtallige besked om, hvor de placeres det kommende skoleår.
Som det ser ud nu, får vi to overtallige.
Fælles projekt med Nøvling Skole. Der har været to møder, hvor repræsentanter fra de to skoler
har været sammen. Vi forsøger at koble universitetsstuderende på projektet.
Andet.
12. Punkter til kommende møder:
12/5 -15: Forældrebank, revidering af forretningsorden så det fremgår hvordan DUS sikres
indflydelse/vægt i skolebestyrelsen, fremtidig ledelsesstruktur
16/6 -15: Revidering af forretningsorden med fokus på sikring af fokus på DUS
2015/16: Aug/sept.: IT – hvordan udnytter vi det? Herunder etik og kildekritik.
Januar: Foreninger og virksomheder
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