Dagsorden, skolebestyrelsesmøde d. 31/8 kl. 19.00-21.00 på Afd. Øst
Forældrerepræsentanter: Philip Munkholm Bager Haugaard, Byen – Diana Pedersen, Øst - IA;
Susan Grønbech Kongpetsak, Byen – 3.E & 5.E; Michael Stensgaard Toft, Øst – 1.B; Andrea Skov –
Øst, 3.A; Johannes Fogh, Øst – 2.B; Rajesh Jayantilal Bhatt, Øst – 4.A
Medarbejderrepræsentanter: Lars Henrik Christiansen, Øst – Birgitte Karlsen, Byen
Elevrepræsentanter: Geraldine Geraad – Øst, Samuel Faarup – Byen
Ledelsesrepræsentanter: Palle Pors, Ulrik Lindorf Christensen
Gæster:
Fraværende: Susan, Birgitte, Johannes, Diana
Dagsorden –
Punkt
Mødet foregår i mødelokale 4 på Afd. Øst.

Tid

1. Velkommen til skoleårets første
møde. Præsentation af deltagere.

10 min
19.0019.10

2. Etablering af legeplads (Palle)

15 min
19.1019.25

Proces

Orientering

Referat

Præsentation af alle
deltagere. Geraldine og
Samuel, der begge er nyvalgte
elevrådsformænd, deltager I
deres første
skolebestyrelsesmøde.
Palle og Michael fortæller, at
nu er det tæt på. Det har
tidligere været på tale, at
forældre skulle være
behjælpelige med
nedrivningen af gamle skure,
men der er nu kommet et
tilbud på dette arbejde, der er
fordelagtigt, da dette skal
foregå hurtigt. Nedrivningen
vil koste ca. 40.000.
Umiddelbart kan dette
rummes af årets budget uden
at det har mærkbare
konsekvenser for elever.
Det skal nu endeligt besluttes
hvilket af de tre forslag der
skal gennemføres.
Elevrådet inddrages i dette.
Det forventes at selve
legepladsbyggeriet vil tage 14
dage, men kan stoppes af
regn eller frost.

3. Årshjul og prioritering af emner for
dette skoleår (Palle)

Kort pause – elevrådsrepræsentanter har fri
4. Konstituering (Philip/Palle)

5. Skoleårets start. Herunder
ansættelser (Palle)

25 min
19.2519.50

5 min
19.5019.55
15 min
19.5520.10

20 min
20.1020.30

Orientering
og
beslutning

Årshjulet med ”skal” og ”kan”
opgaver deles ud. En af de
første ”kan” opgaver
omhandler en kaffebod til
Ørkildmarked. Det besluttes
at etablere en bod, hvor man
kan møde skolebestyrelsen og
købe kaffe. Andrea og Rajesh
er tovholdere.
Skolebestyrelsen drøfter kort
under dette punkt, hvilket
indslag der kunne være i
forbindelse med skolens 10års fødselsdag.
I forhold til principper
besluttes det at Palle og Ulrik
kommer med et forslag til
hvordan årshjulet kan
udfyldes færdigt og sender
dette rundt med referatet.
Skolebestyrelsen vil have
mulighed for at supplere til
dette også til næste møde.

Beslutning

Philip stopper i bestyrelsen.
Det betyder der skal vælges
ny formand. Palle og
skolebestyrelsen takker Philip
for hans 7 år lange tørn i
bestyrelsesarbejdet - deraf
over 4 år som formand.
Andrea vælges som formand,
og det besluttes, at der til
næste møde formentlig også
vil være supplerende
medlemmer, som har
tilkendegivet ønske om at
træde ind i bestyrelsen. Derfor
udskydes konstitueringen af
næstformand til næste møde.
Der vil være opstillingsmøde
med orientering om
skolebestyrelsen
næstkommende mandag på
Øst. Palle og mindst en fra
bestyrelsen vil være til stede.
Palle orienterer om den
seneste ansættelse. Igen var
der tale om et kvalificeret
ansøgerfelt.
Der har været en god
skolestart. Der har været fin

Orientering

6. Palles punkt (Palle)

15 min
20.3020.45

7. Evt.

10 min
20.4520.55

Orientering

tilbagemelding på de
forældremøder, der har været
holdt.
Lars supplerer med, at det
også fra lærersiden er oplevet
positivt – både i forhold til
forældredeltagelsen og det at
ledelsen er til stede på alle
møder.
- Der har været
oversvømmelser i
juniorklubben på afd.
Byen. For en periode
vil lokalerne ikke
benyttes
- Aabenraa kommune
har været på besøg i
forbindelse med
sparring omkring
mangfoldige
læringsmiljøer
- Umiddelbart intet
nyt vedr. halbyggeri.
Kort spørgsmål vedr. kontakt
til ledere på AULA.

