Til skolebestyrelsen
samt suppleanterne til orientering

Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 25. september 2012 kl. 17:00
i lokale 12
Tilstede: Karin Størkensen, Michael Klitgaard, Hanne Madsen, Thomas Engsig, Helle Brunø,
Trine Thomsen, Svend Åge Jensen, Naja Dyrendom Christensen, Thorkild B. Jørgensen, Jette
Høgh Sigh.
Afbud: Elisabeth Heuchendorff, Malene Andersen, Jesper Jensen og eleverne.

Referat:
1.

Godkendelse af referat fra sidst
Bemærkninger vedr. starttidspunkt til skolebestyrelsesmøderne.

2.

Elevrådet
Eleverne var fraværende, men Thorkild meddelte fra eleverne, at de på sigt
ønsker at få drøftet skoleboden og elevtoiletter.

3.

Kvalitetsrapport 2012. Bilag fremsendt tidligere.
Drøftelse med mulighed for at udnytte vores høringsret.
Skolebestyrelsen havde især fokus på antal computere, elevfravær, sygefravær, aflyste timer, karakterer og linjefagsuddannede lærere.
Michael og Karin sender et høringssvar til Skoleforvaltningen.

4.

Fremlæggelse af regnskab 2012 indtil september.
Thorkild gennemgik regnskabet 2012. Hertil var der bemærkninger, især
omkring IT. Naja gennemgik budgettet fra DUS.
Skolebestyrelsen gav indtryk for, at de fremadrettet ønsker budgetterne
sendt ud inden mødet.
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5.

Ordensreglerne. Den ændrede mulighed for eleverne til ikke at kunne forlade skolen uden tilladelse.
Status på regeloverholdelsen. Drøftelse af den videre implementering.
Skolebestyrelsen drøftede om vi som skole skal tilbyde et indbydende rum
eller faciliteter til eleverne. Skolebestyrelsen foreslår, at ældste elevråd
drøfter emnet.

6.

Årsberetningsmødet. Evaluering. Fastlæggelse af næste årsberetningsmøde.
Meget flot arrangement med meget fine oplæg, dog var der meget få deltagere (6 stk.). Forslag om, at forpligte forældrerådene og et forslag om, at
beretningen lægges på et andet tidspunkt af skoleåret. Udvalget arbejder
videre.

7.

Status på udvalgsarbejdet omkring revidering af princippet ”God adfærd”
Intet nyt, da udvalget endnu ikke har været samlet. Nærmere information til
næste møde.

8.

DUS
Helle orienterede i forhold til det udsendte materiale vedr. besparelserne.
Naja gjorde reklame for et møde den 30. oktober ”Inklusion i overgange” på
Filstedvejen Skole.

9.

Meddelelser
Thorkild og Jette orienterede.

10. Bordet rundt/eventuelt

Skolen har fået en konkret henvendelse vedr. trafiksituationen omkring skolen. Karin tager kontakt til Aalborg Politi.

Thorkild B. Jørgensen
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