Referat af møde i skolebestyrelsen

Referent

Torsdag d. 16.april 2015
Det store møderum overfor kontoret
Ditte (mor til Falke 2.a) formand (Forældreråd SFO)
Hanne (mor til Mads 4.b)
Helle (mor til Jonathan kom2)
Iddle (far til Yasemin 1.c) afbud
Mette (mor til Sofie 2.b og Emil 5.a2) næstformand (Forældreråd
SFO)
Ahmed (far til Nasim 9.a mfl.)
Christina (mor til Freya 1.a) (Forældreråd SFO)
Lea (mor til Mathias 4.b og Jonas 6.a) – suppleant (Forældreråd
SFO)
Maj-Britt (mor til Alexander 3.b) – suppleant afbud
Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech Afbud
Claus Bossow, Dagtilbuddet Møllevang
Uffe Rasmussen
Lisbeth Mathiasen afbud
Lars Hansen, SFO-leder
Majbritt Jensen, skoleleder
Stinne Aagaard (Forældrerådet SFO)
Anne Merete Ebbesen(FPL/SFO forældreråd)
Lars Hansen

Dagsorden

Referat

1. Valg af ordstyrer

Uffe
Godkendt

Dato og klokkeslæt
Mødested
Mødedeltagere:
Forældrerepræsentanter

Eksterne medlemmer
Medarbejder-repræsentanter
Sekretærer for bestyrelsen
Gæster

2. Godkendelse af dagorden
3. SFO forældrerådet har
ordet

Udkast til samarbejdsaftale uddelt.
Skolebestyrelsen behandler udkastet på mødet i juni
Legepladsen er midlertidig lukket, åbnes igen mandag. En af de gamle
gynger er gået i stykker og en del af stativet skal have bedre fæstning

4. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Claus påtager sig at printe bilag til bestyrelsens medlemmer til møderne

5. Afprøvning af nye tiltag til
at højne andelen af distriktselever.

Dagtilbuddet og skolen laver på opfordring en fælles ansøgning om midler.
Formidlingen af diverse tiltag kan ske via en folder til forældre og ansatte
Vigtigt at formidle de gode historier om skolen
Se evt. link til www.brugfolkeskolen.dk
Seneste udgave af forretningsorden vedtaget
Evaluering af eksterne medlemmers deltagelse.
Claus ser ikke helt sig selv som eksternt medlem, da han har stor andel i
lokalområdet som den lokale dagtilbudsleder.
Lasse kommer med sit bud næste gang
Opdateret liste uddelt. Listen tilføjes:

6. Endelig godkendelse af
forretningsorden for skolebestyrelsen + Evaluering af det
at have/være eksternt medlem
af skolebestyrelsen
7. Samarbejde med lokale

Referat af møde i skolebestyrelsen

foreninger.

8 Tilbud om møder og kurser
for medlemmer af skolebestyrelsen

Side 2 af 2

Århus Judoklub
Den kreative skole
Hasle KFUM
IHF Svømning
Somalisk lektie klub
Skoleskak Hasle bibliotek
Musikskolen Hasle skole
Temapakker om kompetenceudvikling fra B og U udleveret på sidste møde.
Inklusion og trivsel kunne være kursusønsker for skolebestyrelsesmedlemmerne

9. Bordet rundt

Den øgede og tunge trafik i forbindelse med bygningen af tandklinikken har ikke forvoldt problemer..
Der er stadig trafikkaos lige omkring kl. 8.00, når børnene møder.
Både vores egne forældre og forbi passerende trafikanter.
Majbritt rykker for status på forvaltningen ift bedre overskuelighed
på P-pladsen for børnene.
Ros til skolepatruljen

10. Nyt fra ledelsen

Vi har 1 lærer og 2 SFO ansatte som overtallige
Fagfordelingen er i gang
Inklusion jf. input fra arbejdsgruppen
Gruppen har kun holdt et møde med 2 fremmødte. Gruppen snakker med
Majbritt om hvordan de ønsker punktet behandlet
Beskrivelse af arbejdet i udskolingen
LUP opfølgning
Møde med hhv. somalisk og arabisktalende forældre. Dagorden er udsendt

11. Input til dagsorden på
næste møde

12. Andre møder på vej

Skolebestyrelsesmøde mandag den 18. maj (LUP og tema inklusion) Dagtilbudsbestyrelsen inviteres til en del af mødet.
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni (evaluering af året + tema
overgang til skolen)
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