Asferg Skole
Referat fra Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.00-21.00

Afbud: Cecilia, Bolette, Christian

Godkendelse og underskrift af
referat

Godkendt og underskrevet

1. Nyt fra elevrådet

Der har været møde med Stina ang. legeplads/udeområder
og toiletterne.
Der er kommet mere lys på og nye ophængte skraldespande på toiletterne. Rengøring og elever oplever at der
er mere rent derude.
2. A. har vundet en pyntekasse fra RFE.
Elevrådet har været ude i alle klasserne med plakater og
mærkater til vinduerne, om at huske at lufte ud.
Formand: Søren og Stine har været til dialogmøde i marts,
ang. budgetmål. Der var afsat 45 til hvert bord, der blev
spurgt ind til hvordan, vi arbejder med det.
Søren har fået en mail ang. inklusion fra kommunen om et
interview, om SKB oplevelse af tildelingsmodellen. Stine og
Søren snakker sammen inden.

2. Meddelelser
Formanden
SKB-medlemmer
Medarbejderne
Ledelsen

SKB Medlemmer: Intet
Medarbejdere: Intet
Skoleleder: Lene er startet på kontoret.
AULA starter snart op. Vi skal have udarbejdet en
kommunikationsstrategi for, hvad der skal åbnes for.
Vi har søgt om forkortet skoledag til 4.-6. kl. 2 klokketimer
tirsdag og onsdag. Byrådet har besluttet lidt kortere
skoledag for 0.-3. kl. torsdag og fredag. Det kommer med
på næste SKB møde, sammen med timefordelingen.
Nikoline har fået andet arbejde, så frikvarterprojektet
stopper.
Babyklub fortsætter med Stine frem til sommer.
3. Økonomi

4. Høringssvar vedr. Specialområdet

Vi skal ansætte nye lærere til næste skoleår.
BDO i gang med budget analyse. Index100 er i gang med
at kigge på tildelingsmodellen i forhold til gennemsigtighed
og retfærdighed.
Snak om for og imod de 3 forslag.

5. Høringssvar vedr. Tandplejen

Stine har lavet høringssvar, der var lidt rettelser. Når de er
lavet bliver det sendt rundt til SKB.

6. Skolefest

Skolefest bliver afslutning på emneuge fra d. 20/5-23/5 kl.
18,30-21,00. Emnet er Jorden rundt på 4 dage (og en
skolefest).
6. kl. laver ikke skolekomedie, alle har noget at vise. Alle
elever vil synge kor.

7. Evt.

Spirerne deltager også denne aften har også valgt et land.
Det vil være gratis at komme i år. Overskuddet fra salg i
boderne, vil gå til en tur for hele skolen.
SKB medlemmer syntes, at det er ærgerligt, at der ikke er
diskotek mere.
Bestyrelserne fra børnehaverne i Asferg og Gassum
deltager på næste SKB møde d. 9/5.
Forældretilfredshedsundersøgelsen på næste gang, der vil
være møde indtil 21.30.
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