Bestyrelsesmøde
28. August 2019 kl. 17-20 i personalerummet
Deltagere:
Elever: Emma (næstformand elevråd), Aya(formand elevråd)
Forældre: Ane Søndergaard, Maria Camilla Storm, Camilla Mehl, Katrine Vind, Rasmus Hansen, Thøger Terp (næstformand), Line
Vindum Mikkelsen, Anne Cathrine Viuff (formand), Tove Zacher, Florence Marie Bedoin (suppleant)
Medarbejdere: Karin Nygaard Jensen, Eva Steensen, Søren Langbjerg
Ledelse: Claus Ravnsbæk, Lisbeth Munksgaard
Fraværende: Tove Zacher, Ane Søndergaard
Dagsorden
1.

Godkendelse af referat.
Godkendt

2. Elevernes kvarter

Elevrådet er valgt, men endnu ikke konstitueret. Deltager derfor ikke denne gang.

3.

Opfølgning fra tidligere møder. Høring.
- dialogmøde 20. juni v. Ane
Dialogmødet var en gennemgang af konsulentfirmaet Implements oplæg vedr. budget 2020. Blev præsenteret for
bestyrelsen på sidste møde.

4.

Budget 2020. Orientering
Tidsplanen for budget 2020 er revideret. Byrådet får budgetkataloget med direktionens oplæg præsenteret 26. september
og dagen efter offentliggøres budgetkataloget for MED, bestyrelser og andre høringsparter. Høringssvar skal indsendes
hurtigst muligt og senest inden 9. oktober, hvor byrådet har 1. behandling af budgettet.
Vi har budget 2020 på dagsordenen mandag d. 30. september.
Lisbeth orienterede om Børn og Lærings budgetanalyse/oplæg til politisk behandling. Det kan ses på syddjurs.dk under
politik-møder. Bestyrelsen noterer sig med bekymring, at oplægget indeholder et forslag om at lukke Thorsager Skole.

5.

Årshjul 2019-2020. Bilag 8. Beslutning
Årshjulet vedtaget med mindre ændringer.
Forældremøder og antimobbestrategi, (bestyrelsens punkt på forældremøder) skal på årshjulet i juni, så vi er klar til
forældremøder i efteråret.
Datoen for bestyrelsens forældrerådsmøde fastsat til 24. okt. kl 19-21.30.

6.

Evaluering af 1:1 strategien på skoleområdet. Beslutning. Bilag 1-4.
Det anbefales at læse resumeet (bilag 1) Børn og Læring har fået foretaget en ekstern evaluering af digitaliseringsstrategien
på skoleområdet – også kaldet 1:1 strategien. Rapporten blev fremlagt på dialogmødet d. 11. juni.
Rapporten er sendt i høring, og vi kan frem til 30. august sende høringssvar. Hørringssvarene vil indgå i den videre politiske
behandling.
Bilag 4 er udkast til høringssvar. Der skal tages stilling til indhold og hvorvidt vi skal indsende sammen med MED.
Vedtaget

7. Forældremøder og antimobbestrategi. Bilag 7. Orientering og beslutning

I forlængelse af vedtagelsen af den nye anti-mobbestrategi besluttede bestyrelsen, at forældrenes rolle i trivselsarbejdet i
klasserne skulle være indholdet i bestyrelsens punkt på forældremøderne i børnehus og skole.
Orientering om lærere og skolepædagogers arbejde med oplægget på pædagogisk weekend og drøftelse af konkret indhold
på de kommende forældremøder.
Links til fri for mobberi ol. Til forældre skal gøre tilgængelige efter forældremøde.
Der mangler stadig datoer på flere af forældremøderne.

8. Ledelses- og trivselsevaluering i Thorsager Skole og Børnehus. Bilag 5+6. Orientering.

Der er gennemført ledelses- og trivselsmålinger samt fysisk APV i skole og børnehus. Ledelses- og trivselsmålingerne er
fulgt op af dialogmøder i hhv. børnehus, SFO og skole og der er efterfølgende udarbejdet handleplaner.
Den fysiske APV er gennemgået af sikkerhedsudvalget og der er udarbejdet en handleplan.
Bestyrelsen har kontakt til en konsulent, som tilbyder et uforpligtende besøg i institutionen og efterfølgende
bestyrelsesmøde Ledelsen kontakter Lone med henblik på afklaring af økonomi og vilkår.

9.

Evaluering af frugtordning. Beslutning
Skolen har de seneste to budgetår modtaget et beløb til madordning, som vi har valgt at udmønte i gratis frugt til
skolebørnene i 10-pausen. Ledelsen ønsker, at der tages stilling til, om ordningen skal fortsætte året ud

- Mere end halvdelen af frugten ikke bliver spist, men ender som skrald
- I dette kalenderår dækker det bevilgede beløb ikke de faktiske udgifter.
- Skolens tildelte budget er midt i budgetåret blevet reduceret med et beløb mere end dobbelt så stort som frugttildelingen
Frugtordningens ophør er besluttet i bestyrelsen
10. Punkter til kommende møder
Trivselsmåling i skolen
Kommunikations principper evalueres efter opstart af Aula
Styrkede læreplaner i børnehaven
Fælles forældrådsmøde
Forslag: Samskabelsesprojekt forældresamarbejde (fagprofessionelle og forældres forventninger til hinanden)fælles
værdigrundlag og afstemning
11. Orientering fra:
- Ledelse: Personalesituation i skole og børnehus. Pædagogisk dag. Elevtal.
- Formand:
12. Evt.
Der bliver spurgt til om at børnene er klar over hvordan de skal forholde sig til rotterne, vi undersøger det.
Næste møde: Mandag d. 30. september 2019
Husk også:
Dialogmøder skole:
5. november 16:30-18:30
Dialogmøde dagtilbud:
10. oktober 16:30-18:30 OBS ny dato

