Referat
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

Den 20/8 2015
Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Gug Skole

Deltagere

Flemming Jeppesen
Morten Buus
Christian Rishøj
Lotte Thorggard Sørensen
KarlKristian Thomsen Krogh
Tina Bang Jacobsen
Kenneth Hansen
Flemming Østergaard
Henrik Bilgrau
Pernille Grundwald Falk
Lars Tybjerg Mølgaard

Afbud

Louise Kvist
Morten Amdisen

Referent

Henrik Bilgrau

Udsendt

Den 12.08.15

1.

Valg af mødeleder – 2 min.
Flemming Jeppesen

2.

Godkendelse af referat – 3 min.
Godkendt  uddybende spørgsmål vedr. punkt 8.

3.

Meddelelser fra – 15 min.
➢ Elever 
➢ Personale 
➢ Formand 
➢ Skoleledelse
Det har været en meget mere rolig skolestart i år. Vores ændrede ledelsesstruktur er vi alle glade
for. Personalet  her lærerne  giver udtryk for, at vores organisering er god. I går fik vi indstilling af
renoveringsmidler,  her er der indstillet, at Gug Skole ikke skal tilgodeses. Vi løber denne dagsorden igennem og
det der kan gemmes, udsættes. Bestyrelsen kan så bruge tiden på denne prioritering/indstilling.
➢ Udvalg
 Multibane (Lotte og Henrik) 
 Nyt om renoveringen (Lars) Vi er ca 14 dge bgud pt.
 Sundhedsudvalg (Tina, Morten og Louise) 
 Trivselsudvalg/sundhedsudvalg (Flemming, KR, IK og SI) 
 Haludvalg (Lotte, Henrik og Nøvling) 
4.

Hvilke indsatsområder og temaer ønsker skolebestyrelsen for arbejdet i 2015/16? – 30 min. Ansvarlig
LM/alle Udsættes

5.

Skal vi have et længere møde, evt. med overnatning, hvor der kan arbejdes mere i bund med nogle af
emnerne fra punkt 4?  10 min. Ansvarlig LM Udsættes

6.

Sundhedsudvalg(ene) – 15 min. Ansvarlig Udvalget
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Forud for mødet er der første møde omkring trivselsdelen af sundhedsudvalget/sundhedspolitikken –
kort respons på dette møde.

I skrivende stund er det lidt usikkert hvor vi står ift. kostpolitikken – der følger evt. bilag.
IK, KR og SI samt Lars og Flemming har afholdt møde i forhold til arbejdet med sundhed/trivsel. Uge 41

bliver en emneuge omhandlende sundhed/trivsel. Der vil blive nogle spændende oplæg tilgængelige på KLIK i
nærmeste fremtid. Kostpolitikken er vi ikke kommet længere med, vi tænker den kommende “bodbestyrer” skal
være med i udarbejdelsen heraf. Vi vil læne os op ad Aalborg Kommunes Skolemadspolitik.
7.

Høringssvar – Fremtidig organisering af 10. klasse. – 10 min. Ansvarlig LM
Bilag: 10. klasse høring
Vi laver et høringssvar, der går på, at et kvalificeret høringssvar kalder på høringsmaterialer, der kan
kvalificere svaret.

8.

Skal vi have behandlet nogle af skolens principper? – 10 min. Ansvarlig LM.
Bilag: Principper 201516
Kommentar: Flere af vores principper er vedtaget i januar 2012, tænker at det kunne give mening at
”støve dem af”. Udsættes

9.

Godkendelse af forretningsorden – 5 min. Ansvarlig: LM
Bilag: Forretningsorden
Kommentar: 
Ændringer skal godkendes på to af hinanden efterfølgende ordinære møder – dette er møde
nr. 2.
Godkendt

10. Besætte forældremøder i uge 3637 + hvad skal skolebestyrelsesmedlemmerne fortælle om? – 20 min.
Ansvarlig: LM/alle
Den 31/8, 0årg. Morten, 1.årg Tina 1/9, 2.årg. Morten 3.årg. Morten 2/9, 4. og 5. årg. Flemming 7/9 6.årg.
Lotte 7.årg. Tina og 9/9 oplæg 1819 og 1920. 8.årg. Lotte, 9.årg. KarlKristian
LM rundsender nyhedsbrevet fra foråret, Lotte sender sidste års oplæg, KarlKristian stykker noget
sammen på baggrund heraf.
11. Ansættelsesudvalg lærerstilling – 5 min. Ansvarlig LM
Da John Nygaard har fået andet arbejde, skal vi have ansat en substitut herfor. Lotte og Morten vil
gerne deltage. Christian vil også gerne deltage, såfremt datoerne passer.
12. Skolestart 0. årgang, hvordan gik det i år? – 10 min. Ansvarlig LM
Et plus af vi har haft et længere indløb, Børnene har dermed været mere “stedkendte” fra starten.
Mange kendte voksne og børn i den første uge i august. Første skoledag blev afviklet i hallen, med rød løber og
flag, det tænker vi at gentage. Samme oplevelse har forældrene givet udtryk for.
13. Endelig fastsættelse af mødedatoer 2015/15  10 min. Ansvarlig: LM/alle
Forslag:
Torsdag d. 20/8
Tirsdag d. 29/9 (LM vil gerne flytte dette) 
Flyttes til mandag d. 28/9
Tirsdag d. 27/10
Mandag d. 23/11
Onsdag d. 9/12
Tirsdag d. 26/1
Tirsdag d. 9/2 kan evt. aflyses
Tirsdag d. 15/3
Tirsdag d. 26/4
Mandag d. 23/5
Torsdag d. 16/6
14. Er det tid for et nyhedsbrev fra skolebestyrelsen? – Fast punkt – 5 min. Ansvarlig: Alle
15. Evt.
Diskussion om brugen af MinInstitution, der er nok behov for en forventningsafstemning. Det tages op på
forældremøderne i indskolingen ved LK.
Der bør flages i konfirmationsweekenden.
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16. Meddelelser fra – 5 min. 
(Kun punkter/indhold som er forbeholdt forældrevalgte og personale)
➢ Personale
➢ Formand
➢ Skoleledelse

Personale

Andet
17. Punkter til kommende møder:
2015/16:
September:
Tilbagemelding fra Morten i fht. 1.skoledag i 0.årgang.
Tilbagemelding fra møde om inklusionsstrategi
udsatte punkter fra dagens møde
Rundvisning af det renoverede
I oktober: Skolemadspolitik
Rundvisning af det renoverede
 Ferielukning af DUS sommeren 2016 (hvilke to uger skal det være?)
 IT – hvordan udnytter vi det? Herunder etik og kildekritik
 Første møde med elevrådsmedlemmer: Hvilke ønsker har i til møderne, så de bliver gode for
jer at deltage i?
Januar: Foreninger og virksomheder,
April møde: skolefoto.
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