BIERSTED SKOLE
SKOLEBESTYRELSESMØDE
Mandag den 2. september 2019 kl. 17.0019.00

Indlæg til Nyt fra Skolen: Charlotte

DAGSORDEN:
Til godkendelse:
1) Mødereferat 11.04.19 (bilag 1)
2) Forbud mod energidrik og sodavand i
skoletiden (Ønske fra udskolingslærerne)
3) Brug af iPad i sfo’en (Opfølgning fra
sidste bestyrelsesmøde)
4) Åbningstid i sfo (Udmøntning af
besparelse)
5) Princip for vikardækning (bilag 2)
6) Sundhedspolitik – høringssvar (bilag
3.1, 3.2)

Til drøftelse:

Til orientering:

7) Budgetopfølgning (bilag 4)

REFERAT:
Afbud: Susanne, Ann, Morten
Ad 1)
Godkendt
Ad. 2)
Forbud mod energidrik i skoletiden er
godkendt. Information og oplysning til
eleverne om, hvorfor vi laver dette forbud.
Samtidig opfordres der til, at der ikke drikkes
sodavand i skoletiden. På et senere tidspunkt
skal der arbejdes med skolens kostpolitik.
Ad. 3)
Brug af Ipad eller lign. i SFO’en
P.t. må eleverne bruge den fredag morgen og
fredag fra kl. 14.00 til kl. 16.00
Den bruges bl.a. til at danne bro mellem
børnene i SFO’en og ASF-SFO’en, hvor en
udvalgt gruppe børn fra begge steder, har et
samarbejde hver fredag.
Vi har valgt at beholde brug af I-pad om
fredagen.
Ad 4)
Åbningstid i SFO’en
Mandag til torsdag kl. 6.15 til kl. 8.00 og fra
skoletid til kl. 16.45
Fredag kl. 6.15 til kl. 8.00 og fra skoletid til
kl. 15.45 Vi har tilpasset vores åbningstider i
forhold børnehavens åbningstider – Jonna
skriver ud til forældrene.

9) ”Liv i by og skole”

Ad. 5)
Ændringer i retningslinje for vikardækning er
godkendt (se bilag). Denne ændring sker for
at kunne imødekomme besparelsen fra
kommunen midt på året.

10) Meddelelser
- Ansættelsessamtaler 24.09.19

Ad. 6)
Der laves ikke noget høringssvar

11) Eventuelt

Ad. 7)
Budgettet er gennemgået og godkendt

Næste møde: 1. oktober 2019 flyttes evt. til
18. september 2019 pga høringsperioden
ifbm Budget 2020.

Ad. 10)
- Ansættelsessamtale den 19.9 Morten
og Troels deltager.
- Ansættelsessamtale den 24.9 Christian
og Niels deltager.
- Aula fra uge 43 der sendes besked ud
til forældre inden efterårsferien.
-

8) Nyt fra elevrådet

-

Reparation af Chrome book –Sidste år
oplevede forældre, at der var lang
ventetid – Ved at indhente de
maskiner som eleverne ikke bruger
kan vi fremskaffe et lager – så
eleverne kan få en ”lånemaskine” ved
reparation. Vi vil forsøge at indhente
maskinerne.

Ad. 11)
Ingen kan deltage til Budgetmøde den 12.9.19
– Christian tager til kontakt til Ann, Susanne,
Morten og hører om de kan deltage.
-

Punkt til næste møde: Undervisning
fra kulturskolen i skolens
undervisning – (Princippet omkring
samarbejdet med kulturskolen)

