Asferg Skole
Dagsorden fra Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 19.00-21.00

Afbud: Søren og Cecilia

Dagsorden
Godkendelse og underskrift af
referat

Godkendt og underskrevet

1. Meddelelser
Formanden
SKB-medlemmer
Medarbejderne
Ledelsen

Formand: Intet
SKB-medlemmer: Intet
Medarbejdere: Intet
Ledelse: Lene starter 1. april som skolesekretær. Der
kommer kontortid ud i næste månedsbrev.
Der er lavet en aftale med Fårup Skole ang. Lene tager
Aula, imens hun er ansat hos dem, og derefter starter hos
os. Så der bliver en periode, hvor hun hjælper hos dem.
Stine og Søren skal ind til dialogmøde. De vil tale om
læselyst.
Ældresagen har henvendt sig til Stine om at komme ud på
skolen, med nogle ældre der kan f eks. være læsemakkere
eller som ekstra hjælp i Håndværk og design.
Spirerne er startet og det går godt.

2. Økonomi

Vi venter på budgettet, der kommer i slutningen af marts.vi
håber, at kunne ansætte en lærer.
Der er bestilt skilte til skolens bygninger, så det bliver
lettere at finde vej.
Der kommer folie med motiv, på de stor foldedøre i musik.
Der kommer folie med drenge/pige toilet. Elevrådet kigger
på, om der andre mærkater der giver mening at sætte op.
Der er i øjeblikket opmærksomhed på tildelingsmodellen.

3. Forældretilfredshedsundersøgelsen

Længere diskussion hvor flere ting blev vendt.
Hvad skal SKB arbejde med?
Antimobbestrategi her kan elevrådet komme ind over.
Der skal/kan laves fast fælles arrangementer på skolen.
Forventninger til at forældrene bakker op.
Der kan laves grupper i klassen, der skal være med til at
planlægge.
Kvalificering af skole/hjemsamtalerne med fokus på det
faglige.
Kulturændring nu hvor vi ikke er lektiefri skole mere.

4. Aftalemål vedr. læsning

Læselyst
Bettina er afsted som læseaktør, hun er sammen med
læseaktøren fra Fårupskolen om opgave ang. læselyst.
Kan vi gøre noget ved læsebånd?
Kan vi gøre noget andet, end det vi gør nu?

5. Høringssvar
- Specialområdet
- Tandplejen

Tandplejen: Høringssvar på de 3 forskellige scenarier.
Spørgsmål hvorfor bliver nogle kørt med skolebus til
tandplejen, imens andre skal køres af forældrene. Vi vil
have ind i svaret at eleverne bliver kørt til og fra. Hvorfor
flytte alt ind til byen?
Stine lave svar.
Specialområdet: Stine påbegynder at skrive høringssvar.

6. Næste skoleårs planlægning –
hvad har fungeret godt i år – hvad
skal vi gøre med af – hvad skal vi
gøre mindre af?
7. Evt.

Vi vil søge om kortere skoledage. 2 timer mindre der
konverteres til 2 lærerordning.
Det giver god mening i forhold til at få den ekstra hjælp og
støtte i de enkelte klasser.
Intet
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