Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole mandag 9. december 2019
kl. 17:30 – 20:30
Heidi Toft Madsen, Michael Ringberg Mousten, Jane
Rødbro Koller (Line Hjort-Jensen), Liv Riis, Frederik Bøgh
Bisgaard, Thomas Ravn Monjezi, Nanna Dam, Henrik
Johnsen, Peter Sørensen, Søren Jeppesen, Klaus Larsen.
Elever: Frida Jonasen, Laura Vestergaard

Afbud:

DAGSORDEN
Godkendelse af referat fra sidste møde
1.
Opfølgning på temaaften (bilag) Vi har aftalt, at vi på
decembermødet skal have tidsplanerne for indsatserne på
plads.

KL gennemgik de planer der ligger. Der
er gang i alle aftalte tiltag.

2.
Eleverne ønsker at drøfte gå i byen ordning af spisepausen
11:45 – 11:55

Eleverne savner gå i byen ordningen.
Ønsker den frihed, der ligger i at kunne
forlade skolen.
Det styrker fællesskabet, fordi man går
med andre.
Ulighedsargumentet holder ikke, for der
er også ulighed i forhold til at handle i
boden.
Eleverne åbne over for andre ideer,
f.eks. at kunne gå til Nolshytten eller i
skoven.
Skolebestyrelsen vedtager, at eleverne i
7.-9. klasse må bruge Nolshytten i de to
store pauser. Eleverne skal være
opmærksomme på at få ryddet op, holde
det pænt og passe på tingene.
7.-9. klasse behøver ikke vente i
klasserne i de 10 min. kl. 11.45.

3.
Evaluering af åbent hus-arrangement.

Der følges op på fællesmøde mellem
personale og skolebestyrelse 25. marts
kl. 17-21.

God eftermiddag, der absolut har
potentiale til at udvikle sig til en årlig
tradition i en eller anden form.

Forslag om at holde Saltum udeskoles
dag samtidig med efterskolernes dag.
Emnet tages op på fællesmødet ml.
bestyrelse og personale i marts.
Dejligt at både 8. kl. og legepatruljen
bare var klar.

4.
Lys ved indgang. Skal der søges fonde?

5.
Distribuering af den nye folder. Hvem gør hvad?

Ledelsen prøver at tage kontakt med
ejendomscentret endnu en gang.

Uddelt i kulturhuset, egnssamlingen og
Hune børnehave.
Skal uddeles til
Ingstrup mejeri, Manna købmand,
Lunden, Nolshallen, Jetsmarkhallen
Pandrup bibliotek, Meny Saltum,
Nolshytten, ejendomsmæglerne,
dagplejerne, Blokhus turistinfo.
Thomas laver fordelingsplan.
Heidi kontakter sundhedsplejen.

ORIENTERING
Ikke nået.
Formanden og de øvrige forældrevalgte
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen

Eventuelt
Næste møde 12. februar 2020
• Samarbejdet i skolebestyrelsen i helikopterperspektiv
• Hvad gør vi nu? Nye tiltag – indvielse af cykelsti og
skolen efter endt renovering. Foredrag. Noget for
børn.

