SKOLEBESTYRELSESMØDE
tirsdag
18. september 2018
Kl. 17:00 – 19:30
1
2

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

Opgaver fra sidste møde
Godkendelses af dagsorden 2 min

Velkommen til Louise, som er ny i bestyrelsen.

Kort nyt: (15 min).
a) Formanden
b) Skoleledelsen
c) SFO
d) Elevrådet
e) Trivselsambassadører
f) Andet

a) Forældremøde i 0.kl og 1. kl. og præsentere
skolebestyrelsen. Ved 0. klasse var der meget uro
pga tolke – her skulle der have været microfon.
Artikel om Farsø skole i ”Folkeskolen” vedr. de 1.4
million.
Vi er ved at få nyt tag på.
b) Møde med kommende forældre den 12/9. Godt
fremmøde (58 personer). Jens Andersen som
foredragsholder.
Pt kommer der en lind strøm af nye elever fra
Strandby Friskole. Pt har vi fået 10-12 elever.
Skolen lukker den 31/12 18.
c) Nye børn i skolen giver nye børn i sfo.
d) Vi har fået en ” skole maskot”.
e) se under punkt 3.
f) Niels Peter – til 7. årgangs forældremøde på
Lejrgården i Dollerup. Der var rigtig mange forældre.
Dårlig akustik og uden AV midler.
I 5. klasse var der sket noget i fht. indholdet af
forældremødet. Det skabte nogle gode samtaler.
Dejligt med referat fra forældremøde.
Jes og Svend Aage har været til
skolebestyrelseskursus i Aalestrup. God intro om
bestyrelsens arbejde.

3

Trivselsambassadørerne deltager i
mødet. (10 min) Anna Grethe,
Christa og Charlotte.

Kom med et oplæg om udbredelse om de gode
fortællinger. Evt benytte skolens Facebookside.
Skoleporten er fyldt med mange ord – og få billeder.
Det kan virke som en stor skole – så måske vi skal
fortælle om hvordan skolen er delt op.
Nyheder og glæder skal bringes på skoleporten – så
det ser ud som en skole med liv.
Man kan evt. lade de ældste elever på
skolen/elevråd lave historier, billeder og film.

Kommende møder: 2018: Tirsdag den 23/10; Onsdag den 14/11; Tirsdag den 11/12;
2019: Onsdag den 23/1; Tirsdag den 12/2; Onsdag den 20/3; Tirsdag den 30/4;Tirsdag den 28/5; Onsdag den 12/6.
Dialogmøde for formand og næstformand den 9/10 kl. 19-21 I Aalestrup.
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Fra kommunen er der kommet regler om at vi skal
neddrosle Facebook, pga. datasikkerhed.
Lokalsamfundet er også med til at fortælle den gode
historie.
Bevidstgørelse om at få de gode historier i omtale –
og sætte en klar strategi for hvordan vi får dem ud.
Hvis Facebook skal bruges, skal der være en hel
klar holdning til hvordan den skal bruges.
Trivselsambassadørerne vil gerne bruges.
4.

Høringssvar vedr. ferieplanen
senest 1.10. (10 min) John

5.

Henvendelse fra indskolingen
vedr. legeplads. (15 min)

6.

Bonus 1,4 mill. – hvad skal
pengene bruges til? (10 min) John

Læsetid – studietid. Hvad er vores
erfaringer? (10 min) Karen og John

8.
9

GDPR – den nye persondatalov.
v. John (12) min)
It – status v. Niels Peter og John (12
min)

Grundlovsdag mangler i udkastet. Vi ser gerne
Grundlovsdag bliver lukkedag.
Set ud fra en økonomisk synsvinkel er det en dyr
dag pga. tillæg til pædagogerne fra kl. 06.00 og for
lærerne fra kl 12.00.
Buskørsel til skolen, kører efter er efter lørdags
plan, så ikke alle elever vil have mulighed for at
komme frem til tiden.
Størsteparten af forældrene har fri.
Vi forslår, at der er nødpasning i daginstitutionerne,
så vi udnytter ressourcerne optimal, da der kun er få
børn i hver institution.
Vi forslår at man i stedet møder ind fredag den 3/1
2020
Vores legeplads mangler legeredskaber. Ved at
søge fonde vil vi ofte få afslag, da det hører ind
under egen drift..
Vi søger penge, når vi skal etablere posthuset.
Dorthe kontakter kommenenes fundraiser og
erhvervsskolerne.
Pt står vores økonomi på 106,5 % - heri er de 1,4
mill. ikke medregnet. Når de bliver lagt i kommer vi
på ca 104% Vi vil bruger pengene til lønninger for at
kan bibeholde det samme antal inklusions timer.
Derudover har vi indkøbt 200 pc bl.a. til personalet
og til de ordblinde elever.
Vores erfaringer har været at ca. 35 elever har bugt
tilbuddet dagligt. Der var en enkelt elev der slet ikke
har brugt det. Det blev meget brugt til
gruppeeksamener.
Inden de begyndte, var der en lærer fra
ungdomsskolen, rundt i klasserne og fortæller om,
hvordan man tilrettelægger sin studietid.
Denne lærer, var til rådighed hver dag i 3-4 timer
hver dag. Det var en positiv oplevelse og meget
brugbar. Vi vil gøre det igen.
Se bilag
De to AP’er skal sættes op. Vi skal have et møde
om, hvad er status pt? Vi har fået 200 nye pc. Vi har
gjort de ting vi er blevet anbefalet.

Kommende møder: 2018: Tirsdag den 23/10; Onsdag den 14/11; Tirsdag den 11/12;
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10.

10.

Hvor finder man referater på
hjemmesiden og hvor finder vi
skolebestyrelsens arbejde – er alle
medlemmer kommet på, og fungere
det? (12 min) John
Eventuelt

11.

Info fra skolebestyrelsen til
forældrene. (5 min)

12.

Punkter til næste møde
(5 min)

Niclas skal sætte Niels Peters forslag i gang.
Udsættes til næste møde.

1. Hvordan får vi de gode historier ud
2. De 1,4 mill – hvad bruger vi dem til.
3. Læsetid – studie tid.
 Signal fra skolebestyrelsen til forvaltningen
omkring det stigende elevtal, hvor vi ikke får
tildeling til.
 Hvordan kan vi bruge en facebookside???
Hvordan får vi de gode fortællinger ud?
 Økonomi.

-

Vi starter med spisning
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