Referat skolebestyrelsesmøde torsdag d. 11.06. kl. 17.30-20.00
Afbud: Mads, Torben
Fraværende: Anita, Sussie, Peter
Da der kun er to forældrevalgte medlemmer til stede, benytter vi den aftale, vi har i bestyrelsen om,
at man skal gøre indsigelse mod de beslutninger, der er truffet på mødet. I dette tilfælde skal indsigelsen ske senest tirsdag morgen.
1. Godkendelse af dagsorden
og underskrift af referat
Godkendt
Beslutning:
2. Principper for skole-hjem
samarbejde vedr. den enkelte elev
Forslag til principper er udsendt forud for mødet. Derudover blev afledte
retningslinjer uddelt på mødet.
LW gennemgik principperne og retningslinjerne.
LW blev opfordret til at præcisere, hvad regelmæssig og efter behov
dækker over - herunder at anvise hvilke muligheder forældrene har for
bare at møde elevens lærere. Det bliver skrevet ind.
Bestyrelsen godkendte principperne med de nævnte præciseringer.
3. Lejrskoler og hytteture
Forslag til revision af lejrskoleprogram er udsendt forud for mødet
Forslaget rummer forslag om skolebaseret hyttetur på 6. årgang.
Bestyrelsen godkendte forslaget.
Drøftelse:
4. Skolebusordningen
Orientering ved LW.
5. Skoleudbygningsprogram
Aarhus Kommune
Bilag er eftersendt.
LW mener ikke, der er noget bestyrelsen skal lade sig høre om i
denne sammenhæng.
Det var bestyrelsen enig i.
6. Orientering:
Ansættelser:
Vi har ansat ny serviceleder med tiltrædelse 1. august. Kim fratræder
fredag d. 12. juni (afskedsarrangement kl. 14).
Ansat er Anders Vindskov, der kommer fra en stilling som halinspektør i
Hammel.
Vi har ansat en fuldtidssekretær med tiltrædelse 1. august, så vi herfra
har en fuldtids og en 20 timers sekretær (Lotte), som sammen dækker
både skole og dagtilbud.
Ansat som sekretær er Jacob Pedersen, der er uddannet på
Møllevangsskolen.

Klubtilbud næste skoleår:
Jeg har tidligere orienteret om det reducerede klubtilbud til 5.-9. årgang.
Fællesrådet vil rette henvendelse til rådmanden om problemerne ved nyordningen.
Jeg har indgået kontrakt med FU om fortsat tilknytning af 3 klubpædagoger, som indgår i undervisningen på 5. årgang og i overbygning på et
niveau svarende til i år og svarende til mellemtrins SFO pædagogernes
bidrag til undervisningsopgaven. (hver pædagog med 7 timer ugentligt).
Vi er færdige med opgavefordeling for næste skoleår og i fuld gang med
skemalægningen, så eleverne kan få deres skema inden sommerferien.
Vi vil sende et regnskab for 2014 ud snarest.
Begge lokalplaner for de to byggeplaner i forbindelse med skolen er
vedtaget. Så medmindre arkæologien forhindrer det, kan byggeriet starte
d. 01.08.2015
7. Eventuelt
Vi vil gerne på førstkommende møde drøfte fremmødet til bestyrelsesmøderne.
Søren spørger til, om man på bestyrelsesniveau kan drøfte at forædre
gruppen på årgangene er så stor, at det er vanskeligt at opretholde et
samlet forældresamarbejde.
LW kan godt se problematikken, og vi vil meget gerne tage det op som
drøftelse i bestyrelsen.
For referatet
Mogens Steen Petersen

