Referat	
  
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

Onsdag den 18/3 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
Sofia Søndergård Walther
Andreas Lørring
Kenneth Hansen
Flemming Østergaard
Henrik Bilgrau
Lars Tybjerg Mølgaard

Afbud

Pernille Grundwald Falk
Louise Kvist

Referent

Henrik Bilgrau

Udsendt

Tirsdag d. 10.02.15

1.

Valg af mødeleder – 2 min.
Lotte Thorggaard Sørensen.
Der indsættes et punkt på dagsordenen vedr. høringssvar omkring skoledistrikter, udsendt 18.03.15

2.

Godkendelse af referat – 3 min.
Referat godkendt. Under pkt. 4 er der nævnt, at der har været rigtig meget fravær. Dette fravær skyldes
især megen kursusvirksomhed.

3.

Høringssvar Aalborg skolevæsens Vision – 20 min. Ansvarlig LM
Lars redegjorde for hele processen frem til visionen, ”Noget at have det i! ”. I forhold til visionen er der
beskrevne mål, og tegn på, at vi nærmer sig målet. Det er svært for eleverne at se sammenhængen
mellem deres involvering og input og den endelige vision. Vi laver ikke noget høringssvar.

4.

Meddelelser fra – 15 min.
Ø Elever: Elevrådet er inviteret til DSE- landsmøde, men takkede nej. Elevrådet rejste spørgsmål i
forhold til lærerfravær, Lars forklarede, hvordan vi vikardækker, og hvorfor der har været så meget
fravær. Dette er begrundet i megen kursusvirksomhed. Der var ønske om kønsopdelte toiletter, - vi
overlader det til 9.årgang. Spørgsmål til, hvad reformen egentlig betyder for os. Vi laver et
fællesmøde for hele udskolingen. Forslag om, at vi laver en informationsfolder, ”5 ting der beskriver
reformen på Gug Skole”. Spørgsmål om, hvorvidt der bliver lavet noget i skolegården i forbindelse
med renoveringen; der er ikke afsat midler til andet end indendørs renovering. Der bliver efterspurgt
ramper til skateboard/løbehjul. Tina opfordrede til at søge eksempelvis ”Thedoras fond”. Der blev
efterspurgt vandautomater, - de er to planlagt i forbindelse med renoveringen.
Ø Personale
Ø Formand
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Ø

Ø

Skoleledelse. En af vores lærere er fra i dag sygemeldt med stress, - i første omgang i 4 uger. Vi har
planlagt en meget kvalificeret vikarløsning, baseret udelukkende på egne lærere. Herudover skal
nævnes, at de øvrige lærere, der har været langtidssyge, er godt på vej tilbage. Pia Fokdal, den ene
af vores sekretærer, har fået nyt arbejde pr. 1. maj. Vi har haft besøg af arkitekt-hold i forhold til at
vurdere tilstanden på skolerne. Denne vurdering skal ses i lyset af de godt 500 mil. der er afsat til
renovering/nybygning af skolerne i Aalborg Kommune. Den samlede evaluering i forhold til reformen
er sendt ud til forældrene.
Udvalg
- Multibane (Lotte og Henrik) - Byggeudvalg (Lotte, Tina, Henrik og Lars) Der har været møde i dag, resultatet af udbuddet er klar
inden påskeferien.
- Sundhedsudvalg (Tina, Morten og Louise) Se pkt. 9
- Haludvalg (Lotte, Henrik og Nøvling) -

5.

Godkendelse af regnskab 2014, bilag endeligt regnskab 2014. – 10 min. Ansvarlig LM
Godkendt

6.

Vedtagelse af Budget 2015, bilag vedlagt for både Skole og DUS. – 20 min. Ansvarlig LM
Budgettet vedtaget. Dussen har endnu ikke lagt sig fast på, hvorvidt det overskud der er, skal bruges på
bus, legeplads eller andet. Derfor er der budgetteret med samme overskud som i 14, altså et
driftsmæssigt 0-budget.

7.

Skal vi flytte lejrskolen til 9. årgang? – 15 min. Ansvarlig LM
Det kan i så fald tidligst gælde for de som går i 7. årgang nu. Det vil som kort omtalt på sidste møde give
mulighed for at prioritere lejrskolen højere på budgettet.
Eleverne giver udtryk for, at der sker meget på 9. årgang og at det er fint at lejrskolen er på 8.årgang.
Lærerne giver udtryk for, at forberedelsen uanset hvornår den afvikles, vil skulle planlægges i 8. Derfor vil
den naturligt blive afviklet i 8. Konklusionen er, at lejrskolen forbliver på 8.årgang. Bestyrelsen ønsker at
diskutere formål og finansiering på et senere møde.

8.

Hvordan sikrer vi kommunikationen mellem forældrene og skolebestyrelsen? - 20 min. Ansvarlig Lotte
Udsat
Kommissorium for det videre arbejde med kostpolitik for Gug Skole, bilag udsendt – 20 min. Ansvarlig
Tina
Tina præsenterede kommissoriet, der blev diskuteret i bestyrelsen.

9.

10. Nedsættelse af udvalg for Sundhedspolitikken (trivselsfokus) i øvrigt – 10 min. Ansvarlig LM
Flemming vil gerne deltage. Vigtigt at det bliver en energigivende opgave, ikke en ”træls” opgave
bestyrelsen pålægger medarbejderne. En af medarbejderrepræsentanterne kunne være en af vores
trivselspersoner. Der findes repræsentanter til næste møde. Flemming vil lave oplæg.
11. Hvad ved vi om henvendelsen til politikerne om skoledistriktet – 5 min. Ansvarlig LM
Høringsbrev vedr. skoledistriktændring blev gennemgået. Vi forudser, at vi igen vil få et nyt område, hvor
mange uden for eget skoledistrikt søger os. Vi laver et oplæg til et høringssvar, heri skal indgå faktuelle
tal. Desuden bør Visse-forældrene også spørges/høres. Det udsendes snarest muligt.
12. Evt.
Der blev spurgt ind til, om eleverne er orienteret i forhold til solformørkelsen fredag. Forslag om
forældrearbejdsdag i Dussen. Vi har endnu en høring vedrørende børn- og ungepolitikken, høringsfrist
17/4. Hvis man ønsker at give svar skrives rundt inden påske.
13. Meddelelser fra – 5 min. (Kun punkter/indhold som er forbeholdt forældrevalgte og personale)
Ø Personale
Ø Formand
Ø Skoleledelse
Personale
Fælles projekt med Nøvling Skole
Andet
14. Punkter til kommende møder:
21/4 -15: Evaluering af skolefoto, Revidering/udarbejdelse af principper
12/5 -15: Forældrebank, revidering af forretningsorden så det fremgår hvordan DUS sikres
indflydelse/vægt i skolebestyrelsen.
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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
: Lejrskole på 8. årgang, formål og finansiering.
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