Skolebestyrelsens møde
Tirsdag, 15. marts 22 kl. 16.30 – 18.30
Afbud: Susanne, Mads, Lars

Referat:
Gensidig orientering: Lukning af toiletter.

Drift:
1) Pkt. fra elevrådet: "klub for overbygningen"
a. Vi ønsker fra elevrådets side, at der kommer flere arealer for os
overbygningselever i frikvarterene, så vi får en afveksling fra skolearbejdet.
Derfor ønsker vi at tage noget i brug, som allerede er her på skolen – klubben.
Vi kan dog forstå, at det har været vendt med AUS tidligere, så der skal
kæmpes lidt for denne sag.
i. De ældste elever vil gerne have adgang til ungdomsklubben  12
pausen. Der skulle laves en plan, så der ikke kommer for stort pres på
lokalerne. Der skal være opsyn fra en lærer.
ii. Alternativt kunne det være et lokale på skolen, som er indrettet lidt
hyggeligt med forskellige spil og aktiviteter  dette er 1. prioritet.
iii. Det er vigtigt at alle viser, at man kan passe på tingene – det gælder
også toiletterne.
2) Legeplads – endelig tidsplan på plads (første spadestik og/eller indvielse) – kort
drøftelse
i. Byggestart  uge 21
ii. Byggeproces  4 uger
iii. Indvielse i samarbejde med spejderne (fx d. 29. juni kl.15-17).
3) Skoleårets planlægning  status og den videre proces (orientering).
i. Orienteret
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4) Budget 2022  1. totalopfølgning 23. marts. (orientering)
i. TN har vist det nye budgetværktøj.
5) Tobaksforebyggelse – dato i maj for forældrearrangement for kommende 7. og 8. årg.?
i. Det er fortsat en god ide – vi foreslår tirsdag d. 26. april kl. 18.30-19.30
6) Tilbud om frugtordning – drøftelse af tilbud fra virksomhed.
i. Der er både for og imod
ii. Stadig spørgsmål til logistik
iii. Hvor længe binder man sig for.
iv. Hvor mange gange leverer de hver uge
v. TN følger op på spørgsmål  punktet kommer på næste gang.
7) Dialogmøde ml. skolebestyrelser og UBF (torsdag d. 17. marts kl. 19-21)
i. Lars, Susanne og Thomas deltager
8) Ny dato for læringssamtale: torsdag d. 19. maj kl. 14-16  hvem kan deltage?
i. TN sender invitationen ud til hele bestyrelsen.

Tema:
1) Skolebestyrelsesvalg, Ny dato er tirsdag d. 26. april kl. 19.30-21. Informationsstrategi
 hvem gør hvad.
i. Vi lægger valget i forlængelse af vores temamøde om
tobaksforebyggelse
ii. Vi arbejder videre med Lauras oplæg til invitation
iii. Vi skal lave en særlig invitation til kommende 0. kl. og kommende 7.
kl. (særligt fokus på Verninge og Brylle).
iv. Laura laver et forslag til overbygningen.
v. TN tager sig af invitation til kommende 0. kl.
vi. Deadline for invitation d. 29.3.22
vii. Anne Lotte og valgfaget laver kager/snacks til begge møder.
2) Trafikforhold ved indskoling og SFO  herunder henvendelse fra byggeafdelingen
(etablering af parkeringspladser bag skolen).
i. TN orienterer om mulig parkeringsplads bag hallen.
ii. Kunne man lave bum helt ude ved vejen, så det ikke var muligt at køre
ind?
iii. Kunne man gentænke området foran SFO’en?
iv. Vi prøver at få en fra vej og trafik på besøg til en snak og
ideudveksling om området.
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3) Opsamling på bestyrelsens principper:
i. Vi kigger hver især skolens nuværende principper igennem.
ii. Punktet kommer på igen til næste møde.
Eventuelt:
1) Skolefesten  bestyrelsen står for salg af snacks, sodavand og juice
2) Tjek op på spejlene i pigeomklædningen  TN og elevrådet kigger på det sammen
med Dennis.
3) Elevrådet ønsker sig en panna-bane. (en lille multibane).
4) Ønske om skolebod igen.
5) Sinja har bedt Kirsten Møller om at skrive fortællingen om ”Den venlige Drage”.
a. Kunne en klasse evt. illustrere i billedkunst.
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