Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole onsdag 12. februar 2020
kl. 19:00 – 21:30
Heidi Toft Madsen, Michael Ringberg Mousten, Line Hjort- Afbud: Michael, Thomas, Heidi
Jensen, Liv Riis, Frederik Bøgh Bisgaard, Thomas Ravn
Monjezi, Mette Vestenbæk Nielsen, Nanna Dam, Henrik
Johnsen, Peter Sørensen, Søren Jeppesen, Klaus Larsen.
Elever:

DAGSORDEN
Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

1.
Prioritering af evt. tilkøb, såfremt det viser sig, at der er en
restpulje ifm. ombygningen.
Skal der evt. søges om, at få en fuld renovering af toiletter
ifm. budget 2021?

Prioriteringsliste:
Totalrenovering af toiletter ved Store
Hjerte.
Totalrenovering af toiletter på
mellemetagen.
Udskiftning af dørparti i Store Hjerte –
hovedindgangen.
Udskiftning af radiatorer i venstre side
af sydfløjen.
Isolering af loft over musiklokalet.
Udskiftning af dør i madkundskab.
Udskiftning af døre til klasselokaler i
nordfløjen. Alternativt maling af dørene.
Udskiftning af dør i HOD.

2.
Arbejdet med principper (bilag: Oversigt) Er der principper,
der trænger til at blive kigget efter i sømmene?

Udsat

3.
Samarbejdet i skolebestyrelsen i helikopterperspektiv.

Udsat

4.
Nye tiltag.

Udsat

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen
• Møde om ombygningen (toiletterne) 13. januar.
• Henvendelse om belysning ved hovedindgangen.
• Mødet 25. marts. Anders Seneca.
• Årsregnskab 2019 (bilag på mødet)
• ”Liv i by og skole” Foredrag med Jesper Skiby 28.
maj. Sebastian Klein i efteråret.
• Ombygningen status – rundtur?
• Rådgivende organ 9. marts

Eventuelt
Næste møde

Formanden:
Tilbud om deltagelse i seminar afholdt af
Skole og Forældre.
Vi skal snart tage stilling til evt.
deltagelse i Skole og forældres årsmøde.
Ledelsen:
Vi holder indvielse af lysreguleringen og
læringstrappen i Store Hjerte fredag 28.
februar. Politikere og pressen er
inviteret.
Ejendomscentret er involveret i evt.
etablering af bedre belysning ved
hovedindgangen.
Anders Seneca inviteret til fællesmøde
mellem skolebestyrelse og
medarbejderne.
Årsregnskab
Saltum SI: Underskud på 146.000,Skoledel: Overskud på 620.000,Liv i by og skoles Foredrag :
Skolebestyrelsen vil gerne hjælpe med
det praktiske.
Barselsvikariat slået op. Der holdes
samtaler onsdag 26. februar fra kl. 16.
Mette deltager fra skolebestyrelsen.
SI har holdt pædagogisk dag for hele
personalet. Der blev arbejdet med de
styrkede læreplaner.
Flot opbakning fra forældrene i forhold
til at finde løsninger på en alternativ
dag, så kun få børn skulle passes.

