Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 20. september 2011 kl. 19
Ordstyrer: Lis
Fraværende: Bent Hedegaard deltog i første halvdel af mødet.
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
Elevråd:
• Elevråd (Martin Tarbensen og Der er lavet udvalg som arbejder med forskellige tiltag. Der er
dejlige store ambitioner. Og masser af bevægelsesting.
Mads Østergaard er valgt)
SFH:
• SFH
Godt i gang med musik og MGP – Billetsalget til MGP den 5.
• Skole
november er i gang. SFH 3 er indviet i de nye lokaler. Besøg af
Vemb SFH i forbindelse med Pals.
Skole:
God oplevelse med skolens fødselsdag i skoven og igen gode
idrætsdage og oven i købet godt vejr alle dagene.
Åbent Hus dage – dejligt at både nogle forældre og
bedsteforældre har lyst til at være med nogle timer.
Vi har søgt om midler fra Naturstyrelsens nye pulje. Pengene
skal - i fald vi er heldige - bruges til Bevægelsessti, udendørs
Fittness m.m.
Cykelskuret bliver nu etableret ved fodboldbanen.
Besøg af Vemb Skole omkring Pals.
2. Evt. nyt om skolestrukturen
Debat og samtale om skolestrukturen.
Skolebestyrelsen ærgrer sig over, at der i det første
”sammenkog” af alle høringssvar (lagt på kommunens
hjemmeside) var lavet en omformulering af vores høringssvar,
som var direkte meningsforstyrrende.
Skolebestyrelsen finder, at et evt. ”sammenkog” af høringssvar
bør laves af præcise sætninger fra høringssvarene og ikke som
en tolkning og omformulering af høringssvarene.
Der sendes et brev herom til udvalget for Børn og Unge.
3. Information om læsebånd afløst af Fra uge 39 – 41 afprøves et forsøg, hvor klasserne to gange om
løbe/motions -bånd
ugen har Bevægelsesbånd – det vil sige 20 minutter, hvor der er
bevægelseslege på programmet.
4. Skolens 50 års jubilæum og SFHs
Der følges op igen senere. Der er nedsat kontaktpersoner fra
25 års jubilæum
skolebestyrelsen omkring festen i hallen. På PR i skolen vil der
blive taget stilling til, hvordan jubilæet fejres i skole og SFH
omkring jubilæumsdagen.
5. Budget/regnskab 2011 – orientering Torben orienterede om det forventede regnskab. Skolen er
om budgetopfølgning – se bilag
presset i forhold til udgifter blandt andet i forbindelse med
udgifter i forbindelse med sygdom. Der forventes et underskud,
men dette forsøges reduceret over de kommende måneder via
tilbageholdenhed på andre konti.
6. Forældrerepræsentant til skolens
Mette vælges som skolebestyrelsens forældrerepræsentant i
PALS team
skolens Pals team. Tak til Vivian Fleng for arbejdet i de første
2 år.
Torben sender mail med datoer for resten af året.
7. Klasseforældreråd – kontakter og
Klasseforældrerådene er først og fremmest samarbejdspartner
opbakning
med klasselæreren. Klasseforældrerådene kan altid henvende

8. Princip: Mobiltelefonbrug (bilag)

9. Nyt fra (Orientering)
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. ”Skolebørn”
10. Kommende møder

sig til skolebestyrelsen, hvis man ønsker hjælp omkring en eller
anden begivenhed eller et tiltag. Skolebestyrelsen kan løbende
vurdere, om den har brug for ekstra sparring fra
klasseforældrerådene.
Skolens princip omkring mobiltelefoni blev debatteret.
Princippet ændres, så det lever op til de faktiske forhold.
Princippet tages op på PR og genoptages på et senere
skolebestyrelsesmøde.
1. Intet.
2. Intet til debat.

Principper for revurdering: Klassekasser, Lejrskoler, ”Ved brud
på ordens- og samværsregler, mobiltelefonbrug.
Skolemad – evaluering.

11. Kværnen
12. Evt.

Venlig hilsen
Torben Vad
skoleleder

4. klasse tager initiativ til et arrangement omkring en
belønning/et arrangement til alle de frivillige omkring skolen.
Et initiativ, der deltager i konkurrencen ”En ildsjæl”.
Helle tager brød med næste gang.

