
Sulsted Skole
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde, hvor de skolepolitiske mål og Sulsteds skoles værdier er øverste
kontekst.
Vi skal bringe vores forskellige fagligheder i spil. Respekten for hinanden er vigtig, at medbringe før, under
og efter ledelsesmødet.
Deltagere: SB medlemmerne.
Sted: Sulsted skole
Tid: 18.00 til 20.00
Mødelokale
Det med blå skrift er faste punkter.

Facilitator:  Primært JB som facilitator, dog den som har punktet faciliterer
selv.
Referent:

Emne (og ansvarlig) Hvad skal vi udrette?
(Er punktet til
orientering/drøftelse/beslutning
og har det relevans i denne
mødetype)

Forberedelse til punktet Proces Afsat
tid

Beslutning og hvem gør hvad?

0. Prioritering af dagsordenen

1. Fra personalet, forældre
og elever

Personalet:
● få elever lader sig teste, hvilket bekymre

personalet (1-2 gange kommer der test
personale ud på skolen og tester alle der
ønsker det) Der gen opfordres til test i påske
brevet ud til forældrene.

Forældre:
● nysgerrig efter hvordan det går med Corona

opstart
● Obs ved onlineundervisning (lukkes andre

elever ind)
Elever:

● Intet nyt
2. læringssyn implementering i skoleåret

2020/21
Intet på

pause
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3. SB valg Der er valg til SB i efteråret.

noget vi skal have afklaret
inden valget?

blot en
opmærksomhed om
at det er på vej

Valg i november
Kan der være et trækplaster??
Forvaltningen melder info ud til sommer
Bjarne og Mette kigger på forslag til trækplaster
fx. Mygind om mobning

4. Budget og regnskab ved
MIC

orientering intet Overskud 1.3 mil, sidste år 1.6 mil
Tager forbehold for ressourcetildeling i fremtiden.
Vi har mistet 2.6 lærerstilling, derfor kalkuleres der
for at se hvor vi lander til næste skoleår.
Skolen opfordre til at bestyrelsen indgiver ønsker
som enkeltvis kan tages op.
Der kan sættes penge af  som bestyrelsen kan
forvalte.
Der er netop givet en forårs pulje penge til de
forskellige afdelinger.

5. Fagfordelingen ved MIC. godkendelse af
fagfordelingen - timer,
lektioner

Intet Fagfordeling er lagt ud i de pågældende afdelinger,
da de kan kvalificere det bedste bud.
Dette gøres for at styrke samarbejdet og teams.
Ingen der går af  på pension.

6. Principperne se
hjemmeside ved JAB

JAB fremlægger status, hvis
andre har indspark meld ind -
løbende punkt.

se hjemmesiden og
hvis du har opgaver
vær obs på dem

Trafikpolitik - NYT på hjemmesiden kigges
igennem inden næste bestyrelsesmøde og godkendes
derefter.
Mobilpolitik er opdateret kigges også igennem
Principper for overskoling Tylstrup opdateret
kigges også igennem

7 grønt område _
Ellekærvej ved Bjarne og
Mette.

orientering om det grønne
område overfor Brugsen

Intet Anlægsprojekter:
● Sulsted samråd - Byudviklingsprojekt, der er

lavet et brev til borgerne ang. byfornyelse
ved skolen. Kommunen giver 300.000 og
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søger 30.000 fra byen. Samrådet har allerede
fået penge til mindejorden og andet. Skole,
samråd og idrætsforening arbejder for at ude
områderne knyttes mere sammen. Skolen vil
forsøge at supplere det som mangler

● Sponsoreret lille 7x12m multibane via firma
koster 20.000. Er det en god ide? skolen
bakker op om forslag. kan der laves et
samarbejde med idrætsforeningen.

Hvad mangler vi? Kunne der laves en
prioriteringsliste
Hvor mange penge har vi? sponsorere og budget
Mulige projekter?

Skolen ser gerne at der bruges penge på at gøre ude
områderne mere attraktive for eleverne.
Elevrådet anbefaler at der gøres mere ud af
skolegårdene fremfor en ny multibane.
Forældrebestyrelsen ønsker en prioriteringsliste over
mulige projekter.
Vi skal have italesat det med SIF, da det vil være de
samme lokale sponsorer der trækkes på.  Hovalt og
Jakob foreligger det for SIF bestyrelse og vender
tilbage en gang efter påsken.

Anders og Rune inviteres med til næste møde ift.
skolens projekter og udskolingen har ideer også.

8. Evt elevtal kommende skoleår? 13 elever i nye 0.klasse

a.
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b.

c. Punkter til næste møde 15
min

d. Evaluering Hvad gik godt og hvad gik mindre
godt. For at optimere fremtidige
møder.

15
min


