Asferg Skole
Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 19.00-21.00

Afbud: Frank, Maiken

Referat
1. Godkendelse og underskrift af
referat
2. Meddelelser
Formanden
SKB-medlemmer
Medarbejderne
Ledelsen

Godkendt og underskrevet

Formanden: Åben skole gik fint, der var ikke så mange
nye ansigter. Det var et rigtig fint arrangement, som
personalet havde gjort meget ud af.
Babyklub kommer måske til at hedde noget andet. Lola
arrangement kunne der godt have været nogle flere til.
Anne og Stine var til budgetmøde onsdag. Der var mest
fokus på specialskolerne.
Årsberetningen gik godt – der kom et forslag om at lave en
forslagskasse, hvor både elever og forældre kunne komme
med ideer til skolen.

SKB-medlemmer: Ikke noget
Medarbejderne: Emneugen havde fokus på bevægelse,
kost og krop. Der gik godt, med rigtig mange gode tiltag.
Elevråd: Det var godt. Legeland var ikke så sjovt, men det
var godt, at der var så meget forskelligt, som vi kunne
prøve. Motionsdagen var meget sjovere end den plejer,
fordi vi kunne vælge, og det var ikke bare på skolen.

Ledelsen: Der er lavet en procesplan for arbejdet
med en ny tildelingsmodel til skolerne.
3. Økonomi – herunder legeplads
Vores økonomi ser fortsat god ud.
Der benyttes 1.050.000 kr. på vores udearealer. Vi får et
tilskud på 207.000 kr. fra kommunen til belægningsskader
og legepladsen.
Fredag d. 25. oktober præsenterer de tre tilbudsgivere
deres forslag til vores udearealer.
Birketræet ved basket banen må ikke fældes, så
belægningen fjernes omkring det, der vil blive sået græs
omkring det.
4. Nyt fra elevrådet
De er kommet godt i gang i år. Det er et delt formandskab
imellem Milla og Signe.
De har haft ekstra møde, hvor antimobbestrategi er blevet
diskuteret.
De har fortsat arbejdet med ønsker til udeområderne fra
sidste år.
Der blev brugt mange kræfter på toiletterne sidste år. De
vil ikke få så meget opmærksomhed i år. En fra SKB gør
opmærksom på, at toilet brætterne har en mærkelig
hældning.

Er der lys i cykelskuret? Det finder vi ud af en dag der er
mørkt.
Det er et problem at der står store elever fra andre skoler
om morgenen i cykelskuret. Det skaber usikkerhed, hvis
det opleves, skal eleverne her fra skolen hente en voksen,
der kan komme ned og bede dem forlade området.
5. Antimobbestrategi
Gennemgået og tilrettet.
Den gennemgås på næste P-møde og herefter bliver den
sendt i skolebestyrelsen til godkendelse.
6. Evaluering af Åben Skole

En rigtig god eftermiddag med mange besøgende.
En del tiltag fortsætter næste år bl.a. årsberetningen,
da der deltager flere.
Der nedsættes et udvalg, hvor personalet arbejder
videre med at få vores værdier tydeligere frem.
Følgende tiltag blev foreslået fra skolebestyrelsen:
-Personale eller forældre der fortæller om Asferg skole.
-Elevguider.
-Et mindre område, så det ikke er så spredt.

7. Asferg Skoles værdier
Godkendt der er ikke noget nyt at tilføje.
8. Evt.
Med indførelsen af AULA skal vi have ændret på, hvornår
forældrene kontakter skolen vedr. sygdom.
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