SPJALD SKOLE
06-09-18

Møde i skolebestyrelsen
Dato:

Tirsdag d. 28. august 2018
Kl. 19.00-21.00

Sted:
Til:

Spjald Skole

Fraværende:

Louise Pedersen, Karina Lykkeberg

Birgit S. Dransfelt, Louise H. Pedersen, Karina Lykkeberg, Estrid Laursen, Edel Hove
Jensen, Hans Jeppesen, Hulda Bladt Hansen, Kirsten Vesterbæk, Lisbeth Bækgaard,
Tom Thuesen, Malene Ostersen, Helle Kruse Hindø, Helle Lundsgaard
Elevrepræsentanter deltager ikke.

Referat.
119)

Godkendelse af referatet fra 21.06.2018

Beslutning:

Godkendt

120)

Refleksion og siden sidst. (Positive indslag på 2 – 3 minutter)

Beslutning:

Ny AFS er startet op i SFO. Venskabsklassen sørgede for flagalle` ved
0. klassernes 1. skoledag. 3. årgang gennemførte alle lejrtur med
overnatning trods vejret. Valgfaget: ”Slå en pensionist” er en stor succes
i udskolingen. De nye air masters gør en stor forskel for vores indeklima
på skolen.
Budgetopfølgning august 2018, gennemgang ved mødet

121)
Beslutning:

122)
Beslutning:

123)
Beslutning:
124)
Beslutning:
125)

Der forventes et samlet overskud på 1,1 million for 2018. De afsatte
midler til nye kopimaskiner har ikke været nødvendige. Det umiddelbart
store overskud fra 2017 på almen skole er reduceret med en
lærerstilling.
Skolens Informationsfolder til gennemsyn
Her blev drøftet muligheden for at revitalisere skolens værdier igennem
nye illustrationer, tegnefilm, plakater mm. Bestyrelsesmedlemmerne fik
informationsfolderen til gennemsyn. De kan melde ønsker til indhold og
kommentarer ind i løbet af den kommende uge.
DBA, dialogbaseret aftalestyring
-opfølgningsoversigt for august 2018 vedhæftet
Der ønskes en uddybning af indsatsen i forhold til KRAP i dette skoleår.
Børn- og Familieudvalgets besøg
-se vedhæftede oversigt om afkortet skoledag
Ingen kommentarer til indholdet.
Spjald Skoles princip for klasseforældreråd, til gennemsyn
-vedhæftet

Beslutning:
Bestyrelsesmedlem bemærker, at praksis i forhold til overgang fra et
skoleår til et andet ikke effektueres. Vi ændrer det sproglige i
handleplanen og denne sendes ud til afdelingerne inden næste møde i
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bestyrelsen.

Siden sidst
-morgentrafiktælling
Beslutning:
Trafiktællingen ved fodgængerovergangen på Skolegade giver ikke
anledning til, at vi indsætter en skolepatrulje. Der er sendt en anmodning
til Teknik og Miljø ved RKSK med ønske om opsætning af hjørnespejle
mm.
127)
Evt.
Børn og radikalisering
Beslutning:
I bestyrelsen ønsker vi at undersøge undervisningsmateriale samt
fordybe os lidt i landslige undersøgelser, som beskriver unge og
radikaliseringsproblematikker.
Dagsorden med bilag printes til omdeling på mødet
Næste møde 3. oktober
126)
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