Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole tirsdag 19. september 2019
kl. 19:00 – 21:30
Heidi Toft Madsen, Michael Ringberg Mousten, Jane
Rødbro Koller, Liv Riis, Frederik Bøgh Bisgaard, Thomas
Ravn Monjezi, Mette Vestenbæk, Nanna Dam, Henrik
Johnsen, Peter Sørensen, Søren Jeppesen, Klaus Larsen.
Elever: Laura Vestergaard 7A, Frida Jonasen 9A

Afbud: Frederik Bøgh Bisgaard, Laura
Vestergaard, Frida Jonasen.

DAGSORDEN
Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

1. Orienteringspunkt fra eleverne i 8. klasse.
Eleverne har forslag til ændringer af madudbuddet i Boden,
som de ønsker at forelægge skolebestyrelsen.

8. Kl. vil ændre bodens udvalg, så det
bliver mere attraktivt.
Salget er vigende.
8. kl. har selv været meget engagerede i
nytænkning af bodens udvalg.
Skolebestyrelsen tager positivt imod
ideerne, og synes klassen skal arbejde
videre med projektet.

2.
Princip om tilladelse for de ældste elever til at forlade skolen Skolebestyrelsen har besluttet at ophæve
i de store pauser (bilag)
gå-i-byen ordningen med stemmerne
3 ønsker at ophæve ordningen
2 ønsker at fortsætte ordningen
3 blanke stemmer.
Beslutningen træder i kraft mandag 23.
september.

3.
Tilrettet princip om rygning (bilag)

4.
Budget 2020 i høring (Link til høringsmaterialet fremsendt
pr. mail).

Vedtaget. Det tilrettede princip
offentliggøres.

Besparelser på tosprogsområdet:
Der foreslås besparelser på området, da
der ses en bevægelse i antallet af elever
mellem skoledistrikterne, dette betyder
bl.a. behov for færre tosprogshold.

Skolebestyrelsen har forståelse for, at en
bevægelse af elever skal modsvares af en
justering af tildelingen, men det er ikke i
orden, at besparelsen indføres i et
allerede planlagt skoleår, hvor vi ikke
har nogen mulighed for tilpasse vores
forbrug på området. Det kan ikke være
rigtigt, at vi endnu en gang i dette
skoleår skal opleve, at vores budget
reduceres på denne måde – denne gang
endda på specifikke skoler.
Skolebestyrelsen foreslår, at en evt.
besparelse indarbejdes i planlægningen
af kommende skoleår.
Ledelsen udarbejder høringssvar.

5.
Opfølgning på temaaften (2 bilag fremsendt særskilt) Hvad
er de næste skridt?

Det udarbejdede papir betragtes som et
forpligtende arbejdspapir.
Vi tager fat på at arbejde med ideerne, i
de sammenhænge, der giver mening og
der, hvor ejerskabet er.
Skolebestyrelsen går videre med arbejdet
omkring ambassadører.

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen
• Byggeprocessen
• Svar på brev om forslag om ændringer af
styrelsesvedtægten
• Forældrevalgt medlems deltagelse på forældremødet
i Hune Børnehave

Eventuelt
Næste møde
Tilrette brev til forældrene om rygning ifm. skolerejsen til
Berlin.

Deadline hedder nu 1. maj 2020.
Afslag på at få 2
medarbejderrepræsentanter i
bestyrelsen.
AULA går i luften fra uge 43.

Punkter til kommende møder:
Skal lejrskoler/skolerejser finansieres af
skolens budget?
Skal SFO flyttes fra SI’en og ind på
skolen?

