SKOLEBESTYRELSESMØDE
Tirsdag
6. august
Kl. 17:00 – 20.00
1.
2.

Store Mødelokale, Farsø Skole
AFBUD: Sara, Jes,
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.

3.

Høringssvar budget 2020. Se bilag (17.3218.15) v. John

3B

9. klasserne

a)
b) Der er en lærer der har sagt op, og vi skal have stillingen
slået op.
Information om billedkunst på 4. årgang.
I uge 27 havde vi oplæg med Rikke Yde Thorup om emnet ”De
markante forældre” Vi tager på internat på torsdag og fredag
om emnet relationer.
c) Tegningerne til posthuset er ved at være færdige, der
lægges sidste hånd på i uge 33.
d)
e)
f)
Politikkerne vil gerne have et råderum. Derfor skal der på
vores område spares knap 4 millioner.
 Talentklasser: vi skriver ikke noget til det.
 Modtagerklasserne: Vi mener ikke det vil give så stort
en besparelse, da eleverne også koster som alm
elever. Endvidere har vi også udsluset andre børn
efter 1½ år, hvor de så bliver billigere. Det kan blive
dyrere at eleverne ikke forstår de faglige begreber,
fordi de ikke har opnået et sproglig niveau, så vil de
kunne blive endnu dyrere på sigt. Øget pres på
almenklasserne. Anders og John tager en forståelses
snak med Anders Norup, omkring hvordan det er
kommet frem til besparelsen.
 Inklusionskonsulent CPP: Det er problematisk at man
spare på det forebyggende. Personalet får mindre
praksisnær vejledning.
 Tale- hørerkonsulent: Igen er det problematisk at der
spares på det forebyggende område. Budgettet skal
være til at man kan tilkøbe sig ydelse hos
taleinstituttet. Det er trygt for personalet at de får
kvalificeret vejledning.
 Rammebesparelse: Det er et skolevæsen, som
rammes og i forvejen er presset.
 Engangsbesparelse på centrale konti i 2020:
 Digitaliseringsstrategi: God ide at bruge penge på
bedre netværksforbindelse, hvis der er råd.
 Har vi råd til at have skoler med 66 elever, når der skal
spares så meget som der skal, for at der kan være et
råderum.
Der er enighed om, at det er en rigtig beslutning at der bliver
dannet nye klasser. Processen og timingen har været
uhensigtsmæssig. Princippet for klassedannelse er ikke fulgt i
forhold til processen.

Kommende møder:
2019: onsdag 11/9; onsdag 23/10; onsdag 27/11.
2020: tirsdag 14/1; onsdag 26/2; tirsdag 31/3; onsdag 13/5; tirsdag 16/6.

Side 1

Det uheldige er måden det er gjort på, som har skabt mange
misforståelser omkring udmeldingen.
Efter sigende er der flere forældre der har overvejet efterskoler
på den her baggrund. Pt har ledelsen ikke fået nogen
udmeldinger af elever til efterskole.
Der skal afholdes forældremøde torsdag den 15/8 kl 17-19.
Fremadrettet skal indkaldes til et møde ud sammen med
udmeldingen om at der dannes nye klasser.

4.

Tiltag der er gjort i forbindelse med
”fagligt løft”. v. John (18.15-18.45)

Udsættes til næste møde.

5.

Evaluering af fællesarrangementer – er
farværet større disse dag? v. ledelsen
(18.45-19.05)

Det er et stort arbejde at undersøge om fraværet er større på
en dag hvor der er fællesarrangementer.
Vi kan fremadrettet gøre det med motionsdagen i oktober. Vi
skal være os bevidste om, hvad vi vil bruge undersøgelsen til.
Kan man inddrage elevrådet i planlægning af
fællesarrangementer, da det er der fraværet virker størst, så
trivsel og socialsamvær kan være omdrejningspunktet for
dagene, fremfor det sportslige.

6.

Buskort til skilsmisse børn v. Jes (19.0519.20)

7.

Princip og bilag om kommunikation v. Berit
(19.20-19.35)

8.

Skrivelse fra Trivselsambassadørerne.
(19.35-19.45)

Hvis man er kørselsberettiget til den forældre, der har
bopælspligten, kan man også få buskort til den anden
forældre. Hvis bopælsforældre fx bor i Farsø kan man ikke få
buskort til den anden forældre. Vi får Ninna til at melde det ud
til alle forældre.
Berit og Niels Peter ser på det og sender det ud, så det kan
godkendes på næste møde.
Der skal sættes numre på principperne på hjemmesiden.
Louise vil gerne være kontakt person til
trivselsambassadørerne.
Information om hvor de kan finde referat fra
skolebestyrelsesmødet.
Formålet: har primær været i forhold til forældrene. Hjælp til
forældrerådene, information til 0 og 7. klasser. Hvad kan
forældrene gøre, for at øge inklusionen. Hvordan kan
forældrene være med til at sikre at alle deltager ved de sociale
arrangementer, fødselsdage mm.
Der skal laves noget markedsføring om deres eksistens.
Der skal være en dialog med personalet om hvad de tænker
de kan bruge TA til.
Vi skal blive mere skarpe på, hvad der er deres rolle.
Dorthe skriver til dem, at Louise er kontaktperson og at vi
sætter en proces i gang omkring deres formål.

9.

Eventuelt (19.45-19.50)

10.

Info fra skolebestyrelsen til forældre.
(19.50-19.55)

Klippekort til boden: Berit melder noget ud til forældrene. Det
skal præciseres at det er fordi vi er en mobilfri skole
Skiltning i rundkørslen: Karen har ferie, så det kommer ikke op
til mandag. Er der kontakt til politiet omkring skolestart – de
plejer at komme af sig selv.
7. klasse: Forældrene er bange for at der ikke bliver de sociale
aktiviteter. Der kommer yderligere information ud i løbet af
denne uge.
Poul kontakter de lærere der har efterspurgt princip om
ekskursion og ture.
Forældremøder:
0. årgang 5/9 kl. 19-21Svend Aage
4. årgang 5/9 kl. 17-19 Poul
7. årgang 10/9 kl. 17.30-19 Niels Peter og Sara
1. Klippekort
2. Høringssvar

Kommende møder:
2019: onsdag 11/9; onsdag 23/10; onsdag 27/11.
2020: tirsdag 14/1; onsdag 26/2; tirsdag 31/3; onsdag 13/5; tirsdag 16/6.
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11.

Punkter til næste møde den 11/9

12.

Oplæsning af referat. (19.55-20.00)

3. Nye klassedannelser på 9. årgang har skabt uro.
 Tegninger for SFO
 Opfølgningen af 9. klasse – kommunikation
 Opfølgning på 7. klasse – forældremøder
 Hvad mener vi er TA rolle
 Godkendelse af princip for forældresamarbejde og
kommunikation
 Fagligt løft.

Vi starter med spisning

Kommende møder:
2019: onsdag 11/9; onsdag 23/10; onsdag 27/11.
2020: tirsdag 14/1; onsdag 26/2; tirsdag 31/3; onsdag 13/5; tirsdag 16/6.
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