Asferg Skole
Dagsorden fra Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 10. januar 2019 kl. 19.00-21.00

Afbud: Bolette, Cecilia

Dagsorden
Godkendelse og underskrift af
referat

Godkendt og underskrevet.

1. Meddelelser
Formanden
SKB-medlemmer
Medarbejderne
Ledelsen

Formand: intet nyt
SKB: intet nyt
Medarbejderne: Vi har fået ansat Conny i flexjob i SFO.
Ledelse: Vi har nu 94 elever. Der er kommet 1 ny i 0. kl. og
1 i 6. kl.
Vi har ansat Line i 0. kl. til støtte for 2-sprogede, da eleven
kun kan portugisisk.
Der kommer 13 elever til førskolen 8 fra Asferg, 4 fra
Gassum og 1 udefra.
Der er givet midler til udeområderne. Der gives 100.000 kr.
til alle skoler og 45.000 kr. pr 100 elever. Bevillingerne
kommer ud i næste uge. Elevrådet kommer ind over.
Babyklub har fået midler, så Nikoline og Stine kan
fortsætte arbejdet med det.
Det er meningen at det skal være 1 formiddag om
måneden. Der vil være forskellige tilbud f eks. gymnastik,
førstehjælp, foredrag og babysalmesang.
Børnehaven vil også gerne deltage i projektet. Stine
undersøger muligheden for, at biblioteket også kan komme
med nogle indspark.

2. Økonomi

Den ser rimelig ud plus at vi har en buffer fra sidste år.
I stedet for en viceskoleleder og SFO leder har vi fået grønt
lys fra kommunen til at ansætte en skolesekretær. Efter en
snak om for og imod bakker skolebestyrelsen op om at der
ansættes en skolesekretær.
Nye taskebøger ligger udenfor skolebudget.

3. Årshjul

Stines udkast godkendt.
Årshjul tages på igen til skoleårets afslutning, for at tjekke
op på om vi har tilføjelser.

4. Godkendelse af principper

Lektiepolitik: Godkendt.
Skole/hjem politik: Godkendt.
Skolebestyrelse principper: Godkendt.

5. Vakant vicelederstilling

Se punkt 2.

6. Høringssvar jf. det der blev sendt
ud før jul.

Stine og Søren laver udkast til høringssvar.

7. Punkter til næste
bestyrelsesmøde

De ligger i årshjulet.
Dato for møde med bestyrelsen fra børnehaven.

8. Evt.

Intet.
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