SKOLEBESTYRELSESMØDE
Onsdag
27. november
Kl. 17.00 – 20.00

Store Mødelokale, Farsø Skole
AFBUD: Svend Aage, Niels Peter, Jes, Frede.
FRAVÆRENDE:

1.

Opgaver fra sidste møde
Godkendelses af dagsorden
(17.15-17.17)

2

Trivselsambassadørerne. v. Louise
(17.17-18.00)

John og Dorthe har udarbejdet er forslag til TA arbejdsopgaver
– se bilag.
De vil gerne have nogle T-shirts som gør dem synlig, når de
deltager i et arrangement. De designer selv hvordan den skal
se ud.
Materialerne til mappen om forældrerøddernes opgaver
revideres og der udarbejdes en handleplan. TA laver et udkast.
Der bliver et møde med TA, John, Louise og Dorthe, hvor det
bliver godkendt.
Den folder der er om deres arbejde revideres og rettes til af
TA.
Fremadrettet planlægger TA et forældremøde for 0,4 og 7 kl,
hvor de står for en hel aften. Dette bliver engang i efteråret.
Sara, Berit og Louise revidere trivselspolitikken og kommer
med et udkast til februar mødet.
TA inviteres til pædagogisk tirsdags den 17/3, og fortælle om
deres arbejde til alt pædagogisk personale.
Det er vigtigt at personalet er med i processen, så de ser TA
som en ressource.
Det vil være ønskeligt at en fra hvert forældreråd, er
kontaktperson til TA, så der bliver en naturlig tilgang mellem
forældrerødder og TA.
Lærerne tænker meget trivsel på enkelte elever. Når forældre
hører om mistrivsel i en klasse/årgang, får de ofte brug for
kontrol. Det kan være svært for nogle forældre at vise tillid,
hvis de får at vide der er mistrivsel.

3.

De trafikale forhold omkring rundkørslen.
Karen Svendsen deltager i dette punkt 18.0018.30.

Der er blevet lavet nogle tavler, som ingen kan finde ud af at
læse.
I næste uge bliver der sat nye skilte op. Parkering forbudt fra
kl. 7-9 og det er tilladt at holde der max 3. minutter og aflæsse
børn, cykler mm. Der kommer Kys og kør skilte op i
lygtepælene.
Karen laver et skriv om reglerne og sender til John. Det skal
godkendes af bestyrelsen inden det sendes ud. Der kommer
information ud til alle forældre via AULA.
Karen får sine folk til at hænge kys og kør skilte op, når de
skifter de andre skilte.
Der vil blive arbejdet på en løsning ved Gråbølle, hvor bussen
er inde over cykelstien.
0. kl får refleksveste hvert år – Dorthe tjekker op på om
hvornår de får dem i år.
Karen vil søger for at vi får 100 cykellygte til uddeling. Farsø
avis skal kontaktes, i forbindelse med de uddeles.
C.F.Brix vej, her holder der taxi og forældre, som vender rundt
og skaber farlige situationer for cykelister og gående. Karen vil
tage kontakt til Taxa.

Kommende møder:
2020: tirsdag 14/1; onsdag 26/2; tirsdag 31/3; onsdag 13/5; tirsdag 16/6.

Side 1

4.

Kort nyt: (18.30-18.45)
a) Formanden
b) Skoleledelsen
c) SFO
d) Elevrådet
e) Trivselsambassadører
f) Andet.

a) Dialogmøde i Hornum. Forklaring til næsteårs budget og
besparelse. Et problem med hvordan de har valgt at fordele de
4.2 mill, da de har valgt at dele alle pengene i 12 lige store
portioner, i stedet for elevtal. Politikkerne vil gerne inviteres til
at deltage i vores skolebestyrelsesmøder.
Minimumsnormeringer i dagtilbud. Der efterlyses et referat fra
mødet – dette er endnu ikke modtaget.
b) Vi er kommet godt i gang med AULA. 90 % af vores elevers
forældre er på.
Elevtallet er faldet til 622. Det er specielt i M-klasserne.
Karina Nymark er blevet indstillet til prisen som landets
læsevejleder, og blev nummer 2.
c) Arbejdet omkring posthuset forsætter. Udbudsmaterialet
blev sendt ud i går (den 28/11) Det er sendt til tre lokale parter.
Der er pt et lille fald i børnetallet i SFO pt ca 158 børn.
d)













6.

Tiltag der er gjort i forbindelse med
”fagligt løft”. v. John (18.45-19.15)
Økonomi (19.15-19.35)

7.

Eventuelt (19.35-19.45)

8.

Info fra skolebestyrelsen til forældre.
(19.45-19.52)

9.

Punkter til næste møde den 14/1 2020

5.

Ved 8. klasses toiletter mangler der et spejl. – det skal
laves.
7. årgang vil gerne på en længere og bedre rejse i 8.
klasse. De vil gene selv samle nogle penge ind til det.
Længden fastsættes af ledelsen. Pga. lærernes
arbejdstid og vil den fortsat være 5 dage. Hvis de selv
spare op, er det ok at de flyver, og på den måde får
mere tid på destinationen.
Kan man bestille mad udefra til 2. frikvarter. Hvis man
gerne vil have noget andet, kan det drøftes med Kitty i
boden. Skal udbuddet kun være lyst betonet? Eller
kunne man få sundhedsplejersken ind over, så man får
et sundere tilbud. Det tages med tilbage til elevrådet,
der finder ud af hvad det konkret er de vil have,
herefter tages et møde med Kitty og
sundhedsplejersken.
Skolefest for udskolingen, ala den der er i
indskolingen. Det tages op med deres lærer. Hvis
lærerne vil, er det i orden med en skolefest i
udskolingen. Elevrådet tager det med til lærerne.
At få kridtet banen op på fodboldbanerne i
skolegården,. Det tages med på et kontormøde med
Heines.
Lys i cykelskuret. Det skal ordnes.
Få varmet mad ned i boden i mikroovn. Det kan give
meget kø. Vi har forsøgt med mikroovne i udskolingen
og de blev ikke rengjorte. Den tages tilbage i elevrådet
vedr. ansvarlighed for rengøringen.
Sofaer og bløde stole man kan hygge sig i. Har været
forsøgt, men de blev ødelagt alt for hurtigt.

e)
f)
Se bilag.
Udsættes til næste møde.

Trafik
Posthus forventes 1/8
Elevrådspunkter
Høring på kvalitetsrapport.
7. klasses team deltager.

Kommende møder:
2020: tirsdag 14/1; onsdag 26/2; tirsdag 31/3; onsdag 13/5; tirsdag 16/6.

Side 2

Tema møde – forslag at temamødet udskydes til februar.
Punkter til temamøde.
Økonomi.

10.

Oplæsning af referat. (19.55-20.00)

Vi starter med spisning

Kommende møder:
2020: tirsdag 14/1; onsdag 26/2; tirsdag 31/3; onsdag 13/5; tirsdag 16/6.

Side 3

