Skolebestyrelsesmøde
Saltum Skole onsdag 23. oktober 2019
kl. 19:00 – 21:30
Heidi Toft Madsen, Michael Ringberg Mousten, Jane
Afbud: Jane, Heidi og eleverne
Rødbro Koller, Liv Riis, Frederik Bøgh Bisgaard, Thomas
Ravn Monjezi, Nanna Dam, Henrik Johnsen, Peter Sørensen,
Søren Jeppesen, Klaus Larsen.
Elever: Laura Vestergaard, Frida Jonasen

DAGSORDEN
Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

1.
Princip om mobiltelefoner. Der er ikke overensstemmelse
Princippet tages op på næste møde.
med princippet og hvordan det fungerer i dagligdagen (bilag)
Praksis er at telefonerne indsamles og opbevares samlet. Vi
arbejder på at finde en løsning, så telefonerne kan opbevares
mere skånsomt.

2.
Revidering af vores kostpolitik/kostpejlemærker (bilag)

3.
Opfølgning på temaaften (forældreambassadører) Indvielse
af Store Hjerte.
Fremadrettet 5 arbejdstemaer (bilag)

Evt. revision af kostpejlemærkerne
afventer udspil fra 8. kl. med forslag til
nyt sortiment i boden.

Skemaer med arbejdstemaer bruges i
arbejdet som status/løbende opfølgning.
Første tilbagemelding fra grupperne
forventes til decembermødet i
skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen laver juletræsfest/åbent
hus fredag 29. november efter
juleklippedagen.

4.
Er der budgetmæssig mulighed for, at lejrskolerne til
København og Berlin kan være gratis for eleverne?

Skolebestyrelsen ønsker, at der skal
arbejdes videre med at prioritere gratis
lejrskole/skolerejse.

Drøftelse af om det budgetmæssigt skal prioriteres at gøre
lejrskolerne gratis for eleverne/forældrene. Der kan stadig
opkræves kostpenge.

5.
Tilbagerulning af besparelse på SI´erne. Fra 1. januar 2020
er der budgetmæssig mulighed for at tillægge de 5. kvarter
pr. uge, som der nu er reduceret i perioden 1. oktober – 31.
december 2019.

Forholdet drøftes i SI’ernes
personalegruppe før endelig beslutning
på skolebestyrelsens næste møde.

ORIENTERING
Formanden og de øvrige forældrevalgte
Medarbejderne
Eleverne
Ledelsen
• Byggeprocessen
• Økonomiopfølgning 3. kvartal
• Status på AULA og ny hjemmeside
• Budget 2020 Jammerbugt Kommune

Formanden of de øvrige forældrevalgte:
Organisationen skole og forældre holder
årsmøde i november.
Jane udtræder af bestyrelsen efter
decembermødet.
Ledelsen:
Pædagogisk tilsyn 4.11 kl. 8.30
skolebestyrelsesmedlemmer melder
tilbage, hvis de kan deltage.
Vi nåede ikke resten af punktet.

Eventuelt
De næste møder:
Skal SFO´en flytte ind på skolen?
Tilrettet brev om rygning på Berlinturen for 9. klasse.

