Referat

Skolebestyrelsesmøde
Tilst Skole
Onsdag den 8. maj 2019 klokken 17.30-20.00 i det store mødelokale
Mødeleder: Henriette
Referent: Anette
Gæster: SFO-rådet: Mathias (far i 2. klasse) og Rikke (mor i 2. og 4. klasse)
Afbud: Charlotte, Joachim, elevrepræsentanterne, tre øvrige SFO-rådsmedlemmer
Dagsorden
Referat
Punkt 1
Godkendelse af dagsorden og referat

Referat godkendt.
Dagsorden godkendt.

Ansvarlig: Lone (5 min)
a) Godkendelse
b) Godkendelse af dagsorden
Punkt 2
SFO-budget og skolebudget
Ansvarlig: Jette (30 min)

Bilag udleveres på mødet
Tillæg til bilag, skolebudget:
- der prioriteres igen med en ”lille gruppe” i
børnehaveklasserne.
Tillæg til bilag, SFO-budget:
- der arbejdes på at søge fonde mm. til
legepladsen, da den er offentlig.
- i år har SFO haft et underskud på ca.
400.000,- kr.
Begge budgetforslag er enstemmigt godkendt
af bestyrelsen.

Punkt 3
Hvordan skal samarbejdet med sfo-forældrerådet og
skolebestyrelsen være?
Ansvarlig: Henriette og Rami(60 min)

Se bilag
Afklaring af samarbejdsflader- hvor giver
det mening at samarbejde?
•
•
•

Fælles møder to gange årligt,
forår/efterår
Gennemgang og godkendelse af
budget og regnskab for skole og SFO.
Skolestartere, overgang fra dagtilbud
til skole/SFO, evt. i samarbejde med

•
•
•
•

Udarbejdelse og udmøntning af
principper (retningslinjer) med
betydning for indskoling/SFO

•
•

Skolefest og byfest
Fælles indsats ift. klassernes
forældreråd.
Synliggørelse af forældrerådenes gode
klassearrangementer, fester, ture….
Gerne via skolens FB (Heidi)
Forældre-arbejdsdage (legeplads,
oprydning..)

•
•
•

Punkt 4
Evaluering af byfesten
Ansvarlig: Rami (20 min)

dagtilbuddets bestyrelse (fælles
temaer)
Kommunikation og samarbejde mellem
skole/SFO/hjem
Fælles orientering om dagsordner og
referater fra henholdsvis
skolebestyrelse og SFO-forældreråd
Branding af skoledemokratiet

Ovenstående kan på sigt danne
grundlag for en mere formel
samarbejdsaftale

Skøn eftermiddag trods dårligt vejr.
Der er sendt evalueringsskemaer ud til alle
personaler og eksterne samarbejdspartnere.
Evaluering fra bestyrelsen/SFO-rådet:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Byfest, der holdes på skolen – er det
så en byfest?
Kan der laves mere og bredere
reklame ud (bannere)
Tidligere udmelding af programmet +
tydeligere afklaring af om børnene skal
være her eller om det er frivilligt.
Ros af sammensætning af program og
f.eks. variationen af maden.
Kan tidspunktet rykkes til senere på
eftermiddagen/ud på aftenen.
Et samlingssted a la ”streetfood”.
Modtagnings-bod med udlevering af
kort og program.
Svær balance mellem skolefest og
byfest. Hvordan inddrages andre byaktører? Hvordan tager de ansvar?
Skolen skal ikke drive en byfest – så
der skal være ansvar fra andre aktører,
hvordan drives dette?
Placering af byfesten – fredag eller
lørdag?
Fortsættelse af festen efter ”skolens
lukketid”…. Koncert, øltelt…

•
•

Skolen holder ”forfest” med afslutning
tværsuge, fremvisning af produkter,
musik..
Festen skal løftes af forældre, Tilstborgere, erhvervsdrivende og ikke
skolens personale

Fælles drøftelse af ”fast” dato – ugen efter St.
Bededag?
Rami/Henriette indkalder til nyt
planlægningsmøde.
Punkt 5
Mobilprincip
Lone: (10min)

Personalet har nyt fokus på smart-watches,
der kan ringe, optage, GPS-spore eleverne.
Personalet har ønsket opbevaringsløsninger.
Der informeres ud vedr. mobilregler + andre
kontaktmuligheder i både skole og SFO.

Punkt 6
Orientering: 25 min
a) Formand
b) Skoleledelsen
c) Elevrådet

Punkt 7
Kommende punkter til næste møde

a) Hører fra ”de unge”, at de er glad for
mobilreglerne.
b) Jette er blevet forflyttet pga. ny struktur
i Aarhus Kommune og
sammenlægninger af administrative
fællesskaber. Jette skal fremover
arbejde i Hasle og Ellekær. Tilst Skole
og dagtilbud får Mette fra Sabro.
Denne nye struktur betyder også, at
Lone/skolelederen ikke længere har
ledelse af det administrative/tekniske
personale.
Derudover er der ny
forvaltningsstruktur i Børn og Unge,
hvor der også mistes ledelse af
skolelederne.
Tilst som by er under forandring og det
kalder modsat på en stærk skole. Det
opleves af forældrene, at
Langkærparken har billige lejeboliger,
men til gengæld koster husene
uforholdsmæssigt meget.
Henriette, Marie, Bjørn og Jan skriver
brev til Martin Østergaard (BUdirektør). Sendes til Lone og Morten til
orientering.

Husk årshjulet

Ansvarlig: Charlotte (5 min)
Punkt 8
Evt.

Skolebestyrelsen giver besked til Lone (og
Mikkel) ift. forplejning til det fælles
forældrerådsmøde.
Afholdes i personalerummet torsdag d. 23.
maj kl. 17.30 – 20.30.

