SKOLEBESTYRELSESMØDE
Onsdag
20. marts 2019
Kl. 17:00 – 19:30
1.
2.

3.

Store Mødelokale, Farsø Skole
AFBUD: Maria, Jes,
FRAVÆRENDE: Kristian,

Opgaver fra sidste møde
Godkendelses af dagsorden
(17.15-17.17)
Kort nyt: (17.17-17.32)
a) Formanden
b) Skoleledelsen
c) SFO
d) Elevrådet
e) Trivselsambassadører
f) Andet.

Trafik omkring skolen. v. Svend Aage og
John (17.32-17.47)

a) Maria har anmodet om at udtræde skolebestyrelsen.
Anmodningen er imødekommet. Vi spørger forældrene i Aklassen og AKT+ om der er forældre der, som vil ønske at gå
ind i bestyrelsen, ellers spørger vi hende der er suppleant.
Der er sendt brev til politikkerne – som får ros fra
lærerforeningen og skolelederforeningen.
b) Renoveringen – og alle de vandskader den har medført.
Man har valgt at male lofterne, og det er gået ud over
akustikken. Man har sat Troldtex plader op, som har hjulpet en
lille smule, men ikke nok. Der laves lydprøver på mandag.
Der har været afholdt møde med den forældre der har
henvendt sig.vedr. kommunikation til tosprogede
Det var en rigtig god Kultur uge. Der er evalueret med
personalet og der evalueres i klasserne.
c)
d) Der var elevrådsmøde i går.
 Man vil gerne have lov til at gå til bageren, da der er
større udvalg, sundere udvalg, man kan betale med
kort. Et forslag om at det kunne være en gang om
ugen.
 Vil gerne have pauselokalet til pauser, selvom det
bliver brugt til undervisningen.
 Sprit dispenser på toiletterne.
 Kan der laves pige og drenge toiletter? For nogle er
det vigtigt.
 Spil til klasserne, når man ikke må bruge mobil. Ludo
mm. Der gives 500 kr pr klasse til spil. Eleverne finder
ud af hvad der skal bruge.
 Eleverne vil gerne bibeholde mobilfri skole.
 Elevrådet vil gå rundt i alle klasser for at hører om der
er emner der skal drøftes i elevrådet.
 Der undersøges hvad det koster at leje en
dankortterminal. Dette gør ledelsen. En dankort
terminal vil koste 13.575 kr for 36 måneder = 4.525 kr
pr år.
e)
f)
Der har været møde med Teknisk forvaltning(Karen og Knud
Erik) torsdag den 7/3. De vil prøve at overvåge området med
en drone om morgenen. De forslår at der bliver sat af- og
pålæsnings skilte op i rundkørslen. Herefter vil politiet være her
og observere nogle morgner, og tale med de forældre der ikke
overholder reglerne.
John rykker hos Teknisk forvaltning, mandag i uge 13, om
hvornår der sker noget.
Efterfølgende laves der kampagne om Kys og Kør.
Svend Aage skriver et svar til den forældre der har henvendt

Kommende møder:
2019: Tirsdag den 30/4;Tirsdag den 28/5; Onsdag den 12/6.

Side 1

4.

Nye ændringer i Folkeskoleforliget v. John
17.47-18.25

5.

Høring digitaliseringsstrategi – John har
udsendt materialer. (18.25-18.45)

6.

Godkendelse af princip om lokalsamfundet
ved Anders, Jes, Maria.
(18.45-18.55)

8.

Dialogkaffe – er der noget der skal
planlægges? (18.55-19.05)

9.

Eventuelt (19.05-19.15)

10.

Info fra skolebestyrelsen til forældrene.
(19.15-19.25)

11.

Punkter til næste møde den 30. april
(19.25-19.30)

sig omkring trafik.
Vi beder TF om at tale med NT om at ændre ruten/tidsplanen
for X-bussen, så den ikke skal igennem Gråbølle mellem kl.
7.30-7.45.
Se bilag: Praksisfaglighed
Se bilag: Justering af folkeskolen 2019
Det der bør meldes ud nu, er at 6. årgang skal overveje
ændringerne omkring valgfag. At det skal vælges for 2 år og
der man skal til eksamen i det på 8. årgang.
Samt indskolingens ændringer.
Se bilag: IT-strategi. Og se vores høringssvar.
Punktet, hvad det betyder til forældrene, skal ændres til to
punkter. Anders retter det og sender til Niels Peter, som sætter
det ind i skabelonen.
Principperne skal nummereres på hjemmesiden – det gør Niels
Peter og sender dem til ledelsen, som lægger det på
hjemmesiden.
Der skal mere pr ud – det skal på intra igen.
Oprette et arrangement og på Facebook.
Der laves plakater og hænges op på skolen.
John tager det med til avisen i morgen. Det gør ledelsen.
Programmet er et cafe arrangement, hvor man kan komme når
man har lyst og tage de snakke der dukker op undervejs.
John har principper og hvad den nye skolereform kommer til at
betyde, samt skolens økonomi klar på en pc.
 Kommunikation – at skolens ledelse ikke sender
vigtige beskeder ud en fredag, lige inden en ferie. Den
skal gerne være tilgængelig i længere tid.
 Undervisningsmaterialer om digitale medier til
personalet
1. Vandskade i to klasser
2. Trafik problemer
3. Dialogkaffe.
Godkendelse af princip for fællesarrangementer
v. Poul og Bahati
Ønsker fra elevrådet om opdelt toiletter, gå til bager, dankort
brug i boden
Skal vi benytte § 16b om at afkorte skoledagen, for mellemtrin
og overbygning.
Status på de nye valgfag
Evaluering af dialogkaffen.

Vi starter med spisning
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