Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole torsdag 21. november 2019
kl. 19:00 – 21:30
Heidi Toft Madsen, Michael Ringberg Mousten, Jane
Afbud:
Rødbro Koller, Liv Riis, Frederik Bøgh Bisgaard, Thomas
Ravn Monjezi, Nanna Dam, Henrik Johnsen, Peter Sørensen,
Søren Jeppesen, Klaus Larsen.
Elever:

DAGSORDEN
Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt. Referater lægges fremover på
Aula.

1.
Høring: Ny visitationsprocedure på dagtilbudsområdet (bilag Skolebestyrelsen anbefaler indførelse af
fremsendt pr. mail)
fordelingsnøglen 65/35, da vi godt kan
mærke, at vi har en del udfordrede børn
og dermed har behov for ekstra hænder..
Skolebestyrelsen anbefaler derfor, at den
nye fordeling træder i kraft straks i
stedet for en indkøringsperiode over 2
år.

2.
Høring: Ny skolepolitik (bilag fremsendt pr. mail)

3.
Princip om brug af mobiltelefoner (bilag)

4.
Tilbagerulning af besparelser på SI´erne (bilag fremsendt pr.
mail)

Skolebestyrelsen synes, det er god
skolepolitik, der falder fint i tråd med
Saltum skoles fokus og
udviklingsområder.
Skolebestyrelsen finder dog, at begrebet
faglighed kunne træde tydeligere frem i
politiken.

Vedtaget med den rettelse, at 1. gang den
bliver inddraget får forældre besked i
Aula. 2. gang skal forældrene hente
telefonen på kontoret.

De nuværende åbningstider fastholdes,
så de frigivne midler kan bruges til øget
normering.
Forældrene orienteres om, at
åbningstiden kan ændres, hvis en enkelt
har behov for det.

5.
Tilrettet brev om rygning på Berlinturen for 9. klasse (bilag) Godkendt.

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen
• Byggeprocessen
• Økonomiopfølgning 3. kvartal (bilag på mødet)
• Status på AULA og ny hjemmeside
• Elevplaner i Meebook
• Registrering af fravær
• Jammerbugt Kommune budget 2020.
• Status på lysregulering

Husk vores julearrangement/Åbent Hus
fredag 29. november kl. 14-17.
Byggeprocessen:
Det skrider fremad.

Budget 2020 Jammerbugt:
Besparelse på åbningstid i SI´erne
tilbagerulle.
+ 0,5 million til øget normering 0 – 6
årsområdet.
2 millioner på det specialpædagogiske
område rulles tilbage.
1,5 million på normalområdet rulles
tilbage.
1 million tages på grundtildelingen til
skolerne.
1 million til arbejdsaftale for lærerne.
Tosprogsomårdet -450.000

Eventuelt
Næste møde starter kl. 17.30
Næste møde 9. december
Eleverne deltager (De ønsker at drøfte gå i byen ordning –
spisepausen)

Opfølgning på temaaften
Juleafslutning – mødestart?
Kommende møder:
Skal SFO flytte ind på skolen, når renoveringer er færdig.
Samarbejdet i skolebestyrelsen i helikopterperspektiv.

