Skolebestyrelsesmøde
Skalmejeskolen, tirsdag d. 3. september 2019
Deltagere:

Forældrerepræsentanter: Almind, Tina, Kim, Majbrit, Martin, Christina og Esben
Medarbejderrepræsentanter: Helle og Pia
Ledelsen: Tina og Anita
Elevrådet: ikke valgt endnu

Afbud:
Fraværende:
Mødedatoer:
Referent:

Tina S
Almind er nød til at gå kl. 18.00
3/9, 10/10, 11/12 (17-20), 5/2, 19/3, 23/4 og 11/6 (17-20)
Anita
Mødeleder:
Almind

Dagsorden:
0. Godkendelse af referat 14. august 2019
1. Velkommen til alle og månedens sang
2. Referat fra Samrådsmødet v/Almind og Martin
Herunder indspark til et høringssvar (bemærkninger til
budgettet). https://budget.herning.dk/budgetmateriale-til-hoering

Mødetidspunkt: kl. 17-19

Referat:
Referatet blev godkendt
Månedens sang er blevet sunget
På samrådsmødet blev der talt om høringssvar,
fraværspolitikken og trivsel på de sociale medier.
Ang. Høringssvar: Der er flyttet midler fra dagtilbudsområdet
til skoleområdet, da fritidshjem (fra dagtilbud) nu hører ind
under skoleområdet.
Forhandlinger ml regering og kommunerne er ikke på plads,
så et høringssvar er svær at lave nu.
Høringssvaret fra Skalmejeskolen bliver lavet efter
ovenstående forhandlinger er på plads.
I høringssvaret kunne man gøre opmærksom på at der
mangles midler til den forlængede åbningstid i SFO, som er
et resultat af skoleforliget, hvor børnene fra 0. til 3. skal gå
2,… timer kortere i skole om ugen.

3.

Skolen:
- SFO, nye ansættelser

Vi søger en ny pædagogmedhjælper til vores SFO

4.

- 6.årg. cykle til hallen - opfølgning fra sidst
- Trivselsvejlederstillingen - opfølgning
Drøftelse af Skalmejeskolens principper for kommunikation

5.

Fonde - siden sidst

6.

Meddelelser:
• Medarbejdere SFO
• Medarbejdere Skole
• Skoleledelsen
• Bestyrelsen

7.

Evt.

Punkter til næste møde:
- Principper for kommunikation
- Legepladsen

Der er fundet en løsning på cykleproblemet
Ansættelsessamtale den 16. sep. eller den 17. sep.
Principperne for kommunikation er for lang - TF og AL
afkorter skriftet og det drøftes til næste møde.
Legeplads: Helle og Pia laver en undersøgelse af behovet på
legepladsen, nu vi har fået SFO
Christina og Kim sender ansøgninger ud.
Medarbejdere SFO:
- sæbekasseløb for alle SFOer i Herning kommune
- Glæder sig at komme på Aula
- Kommet godt på plads i SFOen
Skoleledelsen:
- Skalmejeskolen er med i et fraværsprojekt, for at
forhindre skoleværing
- Optaget af ansættelser og mange andre opgaver
(Forespørgsel om fodgængerovergang på Linåvej er ikke
skolebestyrelsens opgave.)

