Bestyrelsesmøde
29. november 2019 kl. 17-20 i personalerummet
Deltagere:
Elever: Emma Hougaard Jepsen (næstformand elevråd), Aya Thomsen (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: Ane Søndergaard, Katrine Vind
Dagsorden
1.

Godkendelse af referat.

2.

Elevernes kvarter
Eleverne deltager i dette møde
Elevrådet har planlagt aktiviteter: Overnatning i marts måned, fodboldturnering i juni, talentshow i uge 8, kreakamp i april.
Elevrådet vil gerne arbejde med trivsel blandt eleverne. Elevrådet udvikler videre på skolens nye maskot, en bamse med
Thors hammer. Emma og Freja har været til møde i Syddjurs skolernes fælleselevråd hvor emnerne bl.a. var sukkerpolitik
og madboder.

3.

Opfølgning fra tidligere møder. Høring.
- herunder tilbagemelding fra dialogmøde skole.
Emnerne var inklusion, budget, madordning, og Ipad strategien. Omkring ipads var hovedparten stemt for at gå væk fra 1-1
modellen i de yngste klasser.
- bestyrelsens kommunikation. Skal den fremover gå via Aula? Vi overgår til Aula i den nærmeste fremtid

4.

Budgetopfølgning 2019. Orientering.
Dagtilbud kommer ud med et mindre underskud, Skole og SFO har et mindre overskud

5.

Ny bekendtgørelse vedr. fravær. Bilag 1+2. Orientering og høring.
Folketinget har vedtaget ny bekendtgørelse vedr. fravær. Det er tale om væsentlige stramninger, bl.a. kan skoleleder ikke
længere bevilge mere end en uges ekstraordinær frihed indenfor et skoleår.
Der er udarbejdet en ny, lokal handleplan for registrering af og opfølgning på fravær.
Skolelederen skal indrapportere ulovligt fravær til komunalbestyrelsen, når det overstiger 15% pr kvartal(9-11 dage)
Bestyrelsen blev orienteret omkring den nye bekendtgørelse og den lokale handleplan

6.

Skolefest. Beslutning
Skolefesten ligger i år i uge 6, så vi skal have nedsat en arbejdsgruppe, som vil koordinere forældreopgaverne i forbindelse
med festen.
Florence, Rasmus og Anne Cathrine(back up)

7.

Trafik. Høring og evt. beslutning
Status på trafiksituationen ved skole og børnehus.
Formanden kontakter Peter Sandel omkring den nye trafik chikane ved Hvedevangen, som har givet meget dårligt oversigt
for bilister, Thøger rykker også for gadespejlet.
Skolen laver et opslag omkring trafiksikkerhed blandt børn på vej i skole, lys på cyklen, refleksveste ol.

8.

Punkter til kommende møder
Kommunikations principper evalueres efter opstart af Aula
Styrkede læreplaner i børnehaven
bekendtgørelse omkring fravær
Forslag om at arbejde med Klar til læring og de 6 kompetencer fra Syddjurs’ hjemmeside, hvis skole og børnehus vedtager
at arbejde med dette. (temadrøftelse)

9.

Orientering fra:
- Ledelse: Herunder seneste nyt vedr. budget 2020
Lisbeth orienterer omkring om hvordan pengene fra Pindstrups budget alle bliver ført tilbage til skolerne, mod at skolerne
for fremtiden betaler den fulde pris for de elever skolerne vælger at indskrive på Pindstrup. FI bliver præsenteret for 4
forskellige fordelingsmodeller, som hver især giver os et meget forskelligt beløb at arbejde med.
- Formand: Anne Cathrine siger tak for godt samarbejde og overlader formandsposten til Thøger

10. Evt.

Næste møde: Onsdag d. 8. januar 2020
Husk også:
Dialogmøde dagtilbud: 3. december

