Asferg Skole
Referat fra Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 19.00-21.00

Afbud: ingen

Dagsorden
Godkendelse og underskrift af
referat

Godkendt og underskrevet
Dagsorden godkendt

1. Elevrådet

Er lige startet op. De vil gerne arbejde med trivsel både det
fysiske og de psykiske. Der er startet skraldekonkurrence.
Formanden undersøge hvilke forslag der er fra DSE til
hvordan eleverne kan arbejde med trivsel. Der arbejdes
videre med det til næste møde.

2. Meddelelser
Formanden
SKB-medlemmer
Medarbejderne
Ledelsen

Formand: Årsberetningen var der til Åben skole, mange
tilhørere.
Skoleleder stillingen slået op. Video som er med i
stillingsannoncen kan bruges til PR fremover.
Ansættelsesudvalg: fra SKB Tina og Søren fra skolen
Louise, Jane og Susanne.
SKB-medlemmer: Åben skole godt.
Medarbejdere: ikke noget nyt.
Skoleleder: Info ang. fravær
D. 27/11 er de skoletur til Den gamle by som startskud til
nyt emne omkring læselyst. Alle elever får fri kl. 14.50,
denne dag. Så mange som muligt fra personalet deltager.
Stine, Bolette og forældre til de elever, der skal til Fårup
næste skoleår har været til forældremøde derover.
Eleverne fra 6. kl. har været på besøg på Fårupskole.
Oplevelsen var at det ikke var en almindelig skoledag, så
der bliver mulighed for de elever der skal derover, at
komme på besøg 2 gange 2 dage. (2 elever af gangen)

3. Økonomi
Oversigt over økonomi

Økonomi fortsat positiv. Stine og Lene har i dag haft møde
med sælgere om nye kasser/skabe med låse til personalet
og nye kasser til klasserne. De får tilsendt tilbud.

4. Lektier

Debat for og imod lektier. Der nedsættes udvalg med en
lærer fra indskolingen og en fra mellemtrinnet om formålet
med lektier.
For 6. kl. er det at gøre dem klar til 7. kl. i indskolingen er
det vigtigt at læse 20 min. hver dag.

5. Åben Skole d. 27. september samt Formanden og medlemmerne syntes at det var super godt.
emneuge evaluering
Ros til alle eleverne der bakkede op omkring det.
SKB syntes at vi skal gøre det igen næste år. Der må gerne
meldes ud tidligere. Fårup Skole vil gerne deltage i forhold
til overgang til 7. kl.
Emneugen har fået meget positiv tilbage meldinger fra
elever og personale. Det var en god tur til Ree-park.

Motionsdagen oplevede personalet at alle elever var aktive.
Det er rigtig godt med fælles oplevelser for klasserne på
tværs, hvor der er mulighed for at danne nye venskaber på
tværs af klasserne.
6. Boden

Der er ønske om mere synlighed ang. varesortiment og
priser. Det kunne f. eks. være i den lukkede FB gruppe.
Lige nu er sortimentet det samme som sidste år. Debat om
hvem der beslutter hvad der skal sælges i boden.
Vi skal være opmærksomme på at Randers kommune
ønsker at være pengeløs.

7. Punkter til næste
bestyrelsesmøde

Årshjul
Skole/hjemsamtaler tidspunkt
Arbejde med principper

8. Skolefoto

Ønske fra forældrene om at prøve en anden fotograf. Der
findes f. eks. Picture for life.

9. Evt.

De 2 elever fra 6. kl. synes at det er dejligt at skolelejren
er flyttet til foråret. Da det er nemmere at tage hjemmefra
når de har været samme hele skoleåret, end når de lige er
startet efter ferien, hvor de ikke har set hinanden.
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