SKOLEBESTYRELSESMØDE
Tirsdag
30. april 2019
Kl. 17:00 – 19:30
1.
2.

3.

Store Mødelokale, Farsø Skole
AFBUD: Berit, Poul, Niels Peder,
FRAVÆRENDE:

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.

Ønsker fra elevrådet.
 Opdelt toiletter
 Gå til bager
 Dankort brug i boden

a) Intet nyt.
b) Der har været afholdt nationale test i marts og april måned.
Der har været afholdt forældremøde med 9. årgang, i
samarbejde med ungdomsskolen i fht. eksamener. Forældrene
bakker op om, at læseferien skal være studietid.
Har i dag deltaget i skak turnering og fik en 2. plads.
Fra 6/5 til midt juni – vil den nationale trivselsundersøgelse
blive gennemført.
Er i gang med planlægningen af kommende skoleår.
c) Mini sfo er begyndt og vi har 41 børn. Endvidere er vi i fuld
gang med at planlægge ombygningen af posthuset.
d) Har været rundt i de klasser, der ikke er repræsenteret i
elevrådet. Der er kommet med mange ønsker. Flere legehuse,
rutsjebane, armgangs muligheder, trampolin, hoppeborg, is om
sommeren, og æbleskiver om vinteren. Tarzanbanen ønskes
ordnet. Hytter. Nye drikke i automaten. Siddepladser i
Grønnegården. Aktiviteter med andre skoler i kommunen. At
man kan betale med kort i boden, når man ikke må bruge
mobil-pay. Elevrådet laver en prioriteret liste og sortere ud i de
ønsker der er realistiske.
De 500 kr. til klasserne er blevet brugt til legetøj, bolde og spil.
e) Inviteres til juni mødet, hvor vi hører om deres planer – med
spisning
f)
Opdelt toiletter: Der har ikke været nogen der har nævnt
noget om det siden sidst. Er det muligt at rengøringen kommer
omkring toiletterne igen? Det vil vi skulle betale for.
Toiletmakker – hvor man hjælpes ad med at have ryddet op
efter sig.
Vi mener ikke vi vil kunne imødekomme ønsket.
At gå til bager: Grunden til eleverne ikke må gå i byen er, at
der er meget affald i gaderne, eleverne kommer for sent til
undervisningen. Forældre har haft et ønske om at de ikke må
forlade skolen, da forældrene ikke var trygge ved det, samt at
man ikke vidste hvad de købte. En anden udfordring er at være
en røgfri skole – og det vil være svært at håndhæve, hvis de
må forlade skolen.
Hvis det er fordi man synes der mangler noget i boden, kan vi
høre om det er muligt at det kan skaffes i boden. Udvalget er
større hos bageren, der er salatbar og flere former for
sandwich mm. Og man kan bruge dankort.
Vi skal have en klar definition af, hvad det er de har brug for.
Dankort i boden: Det koster 4.525 om året. Der er et stort
administrations arbejde, at indfører dankort. Der forslås et
klippekort, hvor eleverne kan købe et kort til en værdi af fx 100
kr. som så får et X pr 10 kr. Hvis der indføres klippekort, vil det
være hensigtsmæssigt at priserne i boden går op i, hvad et klip

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

Side 1

4.

Høringssvar til analysepunkter om
specialklasser se bilag

5.

Opfølgning på trafik omkring skolen. v.
Svend Aage og John (17.32-17.47)

6.

Godkendelse af princip for
fællesarrangementer ved Poul og Bahati
(18.45-18.55)
Evaluering af dialogkaffe (18.55-19.05)

7.

dækker.
Da der er flere holdninger til hvordan det skal være, er vi nødt
til at være bredere repræsenteret.
Punktet tages med på næste møde.
Anders laver et udkast og sender til bestyrelsen.
Vi forslår, at der i første omgang sættes et parkerings forbudt skilt op mellem kl. 7-8, så at det kun må være aflæsning.
Endvidere vil vi gerne have lukket den inderste cirkel, så de
ikke kan parkere der. Vi håber, at det regulere trafikken, så vi
ikke behøver at få de pinde op. Og at der er mulighed for at
parkere kortvarig om eftermiddagen, når man skal hente børn,
hvor der er et større flow i trafikken.
Udsættes til næste møde, da Poul og Bahati ikke var til
punktet.
De 5 forældre der kom – var forældre der havde noget på
hjertet. Det er godt, at de har mulighed for at forældrene kan
komme til orde.
Nogle havde en oplevelse af, at de som kom, kom for at skyde
på ledelsen. Der blev talt meget 7. årgang. Opstart, utryghed
over at man ikke er tilknyttet en klasse. Forældremødet i
begyndelsen af skoleåret. Ønske om et nyt forældremøde på
7. årgang.
Vi tager det med på næste møde, så de fra skolebestyrelsen
der deltog, kan komme med deres oplevelse omkring det.
Et forslag om, at dialogmøde kan være i stedet for et
skolebestyrelsesmøde.

8.

Status på de nye valgfag

9.

Skoleårets planlægning.
Skal vi benytte § 16b om at afkorte
skoledagen, for mellemtrin og overbygning?

10.

Opfølgning på økonomi

11.

Opfølgning på renoveringen

12.

Eventuelt (19.05-19.15)

Håndværk og design 27 deltager
Mad 15
Billedkunst 13
Vi mangler svar fra 2. Der kunne ikke oprettes musik.
Vi planlægger at indskolingen får de 2,5 time mindre og slutter
kl. 13.13 hver dag.
Mellemtrin og udskolingen kan konvertere UU til to-voksen
ordningen. Vi har læsebånd, som tager en del af det UU. Hvis
vi ønsker to-voksen ordning, skal vi slette læsebånd. Ledelsen
mener at det er rigtig godt, at man helt fra 0. klasser læser
kontinuerligt hver dag i 25 minutter.
Gevinsten er at man får nogle lektioner at der er to voksne på.
Ledelsen vil gerne indstille til, at hvis vi vil bruge § 16b, så
tages det op i september måned, så man ved det inden
skoleårets planlægning, da vi er i fuld gang med fagfordelingen
for kommende skoleår.
Vi må ikke forøge underskuddet, i fht. det vi havde i 2018, som
var 1,7 mill.
Vi skal hente 400.000 kr. i 2019.
Vi skal finde på måder at spare på.
Der bliver økonomi tilsyn igen i juni.
Der er kommet nye lofter op i de lokaler der var ramt. Og det
har hjulpet betydeligt.
En anden gang, når der skal laves renovering, skal
sikkerheden forbedres, så der ikke skal være byggeplads og
legeplads på samme sted.
Kan vi håndhæve brugen af blå futter i skolens fællessal. Evt.
blå futter til de elever der skal i boden.
Må man lave arbejdsdage på skolen? Det må man godt – til
praktisk arbejde, både ude og inde.
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13.

Info fra skolebestyrelsen til forældrene.
(19.15-19.25)

14.

Punkter til næste møde den 28. maj
(19.25-19.30)

1. Information omkring trafik.
2. At vi laver dialogkaffe igen den 25 september kl 17-19
3.
 Brug af dankort/klippekort.
Boden – Priser og udvalg. Kitty inviteres med.
 Dialogmøder – evaluering. Kan der være emner vi
tager med på dialogkaffe? Fx kostpolitik/skole boden.
Mobilpolitikken.
 Frekvens på antallet af skolebestyrelsesmøder.
 Princip godkendelse – som blev udsat.

Vi starter med spisning
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