SKOLEBESTYRELSESMØDE
Tirsdag
2. november 2021
Kl. 17-20
1
2.

AFBUD: Anne-Mette,
FRAVÆRENDE:

Opfølgning fra sidste møde
Godkendelse af dagsorden (17.20-17.22)
Kort nyt: (17.22-17.40)
a) Formanden
b) Skoleledelsen
c) SFO
d) Elevrådet
e) Andet.

3.
4.

Morten præsenterer sig.
Konvertering af UU til to-voksen ordning.

5.

Brug af mobilerne i undervisningen – bl.a. i
fht de ordblinde og det sociale, i udskolingen.

•
a). Velkomst til Morten og præsentation.
• Dialogmøde med politikkerne. Der var drøftelse af
2026 planen. Der er ønske om mere fokus på
dannelse i stedet for kun det faglige.
At se forældrene som en ressource i fht. hvordan vi
kommer videre med planen – punkt til næste møde
b) Der er ansat en ny serviceleder pr 1/12, Rudi Jensen.
Der er undersøgt om snus er et problem på skolen, det mener
vi ikke der er.
Barsket ball kurvene er i proces
Der er ingen tilmeldt til Landsmødet.
c) Der er søgt 3000 kr. fra dansk skole elever.
Deltog i byrådsmøde i går om børn, unge og trivsel.
Der vil blive emne dage om kultur i Vesthimmerland.
Der er besluttet at lave en fælles Kommunal grillfest – hver for
sig, på skolerne.
Der er ønske om at få Corona-indgangene åbnet igen. Det er
nemt at komme ind af disse indgange og få vasket hænder.
e) Intet at bemærke.
Morten præsenterede sig.
Dette skoleår laver vi ikke elevplaner.
Der er lavet en aftale kommunalt, at man kan konvertere UU
om til to lærer i en lektion. Det må ikke medføre yderligere
hjemtransport.
Der var en debat om fordele og ulemper, ifht om det er noget
der ønskes?
Kan vi være nysgerrige på om eleverne bruger UU timerne
fornuftigt.
Ledelsen tager en drøftelse og tager det på næste
skolebestyrelses møde. Anders laver en undersøgelse på 9.
årgang og Laura laver en undersøgelse på 7. årgang. Der
udarbejdes et spørgeskema.

Der var en drøftelse om, de elever der kan være udfordret socialt,
skal have mulighed for at have mobilen i frikvarterene. Skal vi
genindfører mobilen i pauserne, eller skal vi lærer eleverne et
alternativ til mobilen.
Der skal være et skab i hver klasse, og mobil skal kunne benyttes i
undervisningen.Der skal tages en drøftelse med de unge der har en
udfordring, til hvad de kan få som alternativer.

Kommende møder:
2021: 14/12;
2022: 24/1; 8/3;19/4; 31/5

Side 1

6.

Ønske om at må gå i byen i overbygningen

Det har tidligere været drøftet, og grunden til at det er blevet
indført, har været pga meget affald på turen fra centeret til skolen,
de handlende har oplevet støjende elever, forældrene har været
træt af at deres børn skulle have bagermad.
Skolebestyrelsen beslutter at vi fastholder at elever ikke skal gå ned i
byen.

7.

Godkendelse af
Trivselspolitik/antimobbepolitik
(18.20-19.05)

Trivselspolitik/antimobbepolitikken blev godkendt.
Vi forhører os ved konsulenten, om det er muligt at få alle vores
poltikker ensrettet.

8.

Fodboldbanerne som er bestilt – hvor langt
er vi – de 200.000 kr. proces i personalet.
Elevrådet kommer med i udvalget. Udvalget
mødes kl. 16 til næste møde.

Udvalget vil købe en bane mere. Udover det, ønsker de at få
basket banerne ned i boldområdet. På den måde kan vi også
inddrage motionsbanen på trekanten.
Udvalgets plan er flg:
Shelters skal flyttes over til sandkassen ved A-klasse.
Banerne mellem Komet og skole skal bevares, samt banerne i
Grønnegården, bliver bevaret. Her er et ønske om at der
kommer et net, som kan komme over banerne, så bolden ikke
flyttes over i naboens have.
I den store skolegård – street, med skate, sjippe, hygge,
Dette indbefatter nye tilsynsområder.
Der ønskes en aktivitets taske til hver klasse, med bolde, bat,
kridt, sjippetov mm. Det skal være elevrådet der skal dele
taskerne ud.
Ledelsen undersøger hvem der er legepladsinspektør, for at
udvalget kan finde ud af hvad vi selv må lave, og hvad skal vi
have firmaer til at lave.
Når det skal fremlægges for personalet, skal elevrådet deltage
og være med i præsentationen.
Det bliver en ændring af struktur og planlægning, som vi skal
have sat i proces.
Udvalget vil tale med ham der skal tegne legepladsen, inden
næste møde.

9.

Eventuelt (19.40-19.50)

10.

Info fra skolebestyrelsen til forældre.
(19.40-19.45)

•
•
•
•

11.

Punkter til næste møde
19.45-19.50

•
•

Morten er begyndt
Elevrådet – søgt 3000 fra Danske skoleelver, samt
deltaget i byrådet og der vil blive en grillefest for alle
skoler– kommunen sætter 75.000 kr af til det.
Godkendelse af trivselspolitikken.
Inddragelse af forældre i den videres proces i 2026
planen – fra dialogmødet.
Plan 2026 plan. Hvad vil være klogt at gøre herfra?
Hvordan får vi inddraget forældrene i den videre

Kommende møder:
2021: 14/12;
2022: 24/1; 8/3;19/4; 31/5
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•
•

12.

proces?
Konvertering af UU til to voksen ordning.
Udeområder.

Oplæsning af referat.
19.50-20.00

Vi begynder med at spise sammen.

Kommende møder:
2021: 14/12;
2022: 24/1; 8/3;19/4; 31/5

Side 3

