Møde

Skolebestyrelsesmøde.

Dus A - Sulsted Skole

Dato

03-12-2019, kl. 18

Skoleforvaltningen
Elkærvej 2
9381 Sulsted

Sted

Sulsted skole

Init.: JBS

Deltagere

Bente Nielsen, Michael Christensen, Bjarne Møller-Jensen, Mette
Dam Frederiksen, Erik Andra, Helene Kragh Pedersen, Camilla Madsen, Michael Hovaldt Sørensen, Jette Sørensen, Kristian Søgaard
Vilsen, Birgitte Kjær.
Elever: Camilla Bach. Daniel Muhlig.

Afbud

Rikke Grøn.

Referent

Jette Borup Sørensen

Sagsnr.

Indtast sagsnr.

1. Godkendelse af dagsorden og info fra formanden (Bjarne).
- Der udarbejdes en ny skabelon til kommende referater.
- Der udarbejdes et opgavesamlings ark, som skal markere punkterne op, om det er beslutnings- eller dialog punkter.
- Der udarbejdes årshjul for skolebestyrelsesarbejdet efter jul.
2. Elevernes punkter.
- Elevrådet har lavet en anmodning om økonomisk støtte til affaldssortering i Aalborg kommune, udgangspunktet er, vi er miljøbevis og grøn skole som gerne vil efterleve det.
- Bemanding i boden, eleverne synes køen er for lang. Elever fra 9.kl vil hjælpe til, de får et mini hygiejne kursus.
- Elevrådet ønsker billederne at tidligere elever flyttet, så de får en bedre plads på skolen, måske
ved elevskabene, som ikke alle benyttes og evt. kan reduceres. Det vurderes om skabene skal
væk og vægpladsen bruges til elevernes kreative værker og udstilling.Billedvæggen med tidligere
elever bliver hvor den er, men får mere lys på.
- Der bliver kigget på om skabene kan anvendes andre steder på skolen.
- Camilla og Daniel går tilbage til elevrådet og hører hvor stor interessen egentlig er for de ”gamle”
billeder.
- Elevrådet har taget initiativ til: Bytte tøj dag, Alle kan hente fint brugt tøj, man skal dog aflevere tøj
for at få tøj.
- Eleverne ønsker skraldespande opstillet i vindfangene i faggangene.
- Elevrådet samler pantflasker/dåser ind, overskuddet går til skolen.
- Elevrådet har skrevet en anmodning om renovering af Basketball banen her på skolen og sendt til
Lions.
- Til foråret planlægges en Samle skrald dag, hvor hele skolen skal deltage.
- Elevrådet har lige afholdt Bag for en sag dag, overskuddet går til Børne cancerfonden.
- Elevrådet opfordrer til en ufrivillig elev kan indstille Sulsted skoles elevråd til at blive Årets elsvråd i
håb om at vinde 10.000,-kr.
3. Forældrenes punkter.
- Tipstest.
- Karakterer.
- Trivselsmøder med forældreinddragelse.
4. Sygefravær.

5. – Skolens sygefraværs statistik er fin, vi ligger i det gule og grønne felt, som betyder lavt sygefravær.
6. Inklusionsindsatsen.
- Udsættes til næste skolebestyrelsesmøde.
7. Prof. Kapital.
- Der har været en undersøgelse af professionel kapital på alle skolerne i Aalborg kommune, vi har
en svarprocent op 87%.
- Svar opgørelsen bliver sendt til skolen 16.12.19.
8. Aula.
- Aula fungerer fint for forældrene, de har taget fint imod det nye program.
9. Kommende møder.
10.
Næste møde er d. 04.02 (i stedet for d. 28.01 2 medlemmer meldte afbud på forhånd den 28/1,)
17.03 – 28.04 – 09.06. 20

Materiale til Høringsvar for kommende ressourcemodel udsendes til bestyrelsen medlemmer og
et evt. ekstra møde afholdes ( Formand Bjarne giver besked)
Referent Jette.
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