Referat af møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 27. september 2016

1. Til stede ved mødets begyndelse
Jytte Pedersen, Anders Winding, Ditte Løvbjerg, Kim Olesen, Tanja Noe, Helle Sværke,
Lone Nitscke, Irene Bak, Camilla Loft, Klavs Heltoft, Søren Marcussen og Ole Skov.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Godkendelse af referat af seneste møde
Godkendt.
4. Valg af formand
Anders Winding valgt.
5. Vedtagelse af forretningsorden
Eksisterende forretningsorden vedtaget uden ændringer.
6. Valg af næstformand
Kim Olesen valgt.
7. Nyt fra elevrådet
- 4-kanter ønskes genopfrisket: vil ske når ombygningen er færdig.
- Barsketkurve i overløbsbassinet: dette overvejes - måske kan kurve på Bakken flyttes?
- Cykler piftes: ved gentagelsestilfælde kan man henvende sig til kontoret.
- Frugtordning: skolen afventer tilskud fra EU, før ordningen genoptages.
- Nye stole til udskolingen: punktet behandles under budgetlægningen for 2017.
8. Meddelelser
- Orientering om, hvordan ombygningen skrider frem
Byggeriet forventes færdigt til årsskiftet. Der er konstateret PCB i murværket.
Nedbrydningen foretages derfor kontrolleret. Der skulle ikke være nogen sundhedsrisiko
forbundet dermed. Dette kan dog muligvis betyde, at tidsplanen skrider.
Afleveringen af børn om morgenen skaber en del kaos pga. den begrænsede plads på Ppladsen foran SFO. I et forsøg på at afhjælpe dette etableres der en ekstra låge i hegnet
ind til ”Pærehaven”. Forældre kan således anvende P-pladsen på Hasle Torv også, når
børn sættes af om morgenen.
9. Skal suppleanterne på mail-listen, så de modtager dagsordener og referater?
- suppleanter: Mette Brockmann(Amaru 0.a) og Birgitte Johanne Seeberg (alma 1.d)
Punktet blev vedtaget.
Der rettes desuden henvendelse til suppleanterne for at få afklaret, om de er interesserede i

fast at deltage i bestyrelsesmøderne.

10. Drøftelse af elevrådets ønske om, at kantinen kan sælge ”snacks” pga. den længere skoledag
- Klavs gav et oplæg
Elevrådet opfordres til at arbejde videre med muligheden for selv at forestå salget senere på
dagen.
11. Eventuelt.
Digitale B&U: Der søges interesserede forældre fra skolebestyrelser til at sparre kommunen
under udviklingen af to digitale platforme (samarbejdsplatform og læringsplatform).
Materialet videresendes til bestyrelsesmedlemmerne.
Mødedatoer for bestyrelsen er offentliggjort i forbindelse med valget og er tillige
offentliggjort på skolens hjemmeside.
SB-mødet d. 24/11 henlægges til dialogmødet med rådmanden på Møllevangskolen.
Punkter til næste bestyrelsesmøde
• Har bestyrelsen temaer og emner, som skal fremsendes til rådmanden før
dialogmødet.
• Revision af forretningsordenen. Der tages bla. tages stilling til om bestyrelsens
medlemskreds skal udvides?

Referent: Klavs Heltoft

