Skolebestyrelsesmøde
Dato og klokkeslæt:
Referent:
Mødeleder:

27. september 2022
Ina
Lena

Dagsorden
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt

2.

Nyt fra elevrådet
• Toiletkampagne: mindre effekt, elevrådet fortsætter opmærksomheden herpå.
• Antimobbekampagne+ anti-racisme materiale på vej
• Mobiltelefoner: forvaltning af princippet.
• Møbler (nye) i udskolingen: nogle elever behandler møblerne dårligt.
• Byrådsmøde for elevråd i kommunen: 3/11
• Elevrådets ønsker til udearealer
• Cykellister kører i den forkerte side af vejen
• Skolepatruljens fokus, eleverne går over der forkerte sted.
• Ønsker om indkøb er leveret til kontoret.

3.

Nyt fra skolen
• Budget forlig: ingen fælles skoleledelse
• Skolebod: den kører med kontant betaling, uden ketchup. Åbner 10 minutter inden
frikvarter til indskolingen. På nuværende tidspunkt, kan vi ikke udvide udvalget.
• Læsebånd: morgenbånd er konverteret til læsebånd i samarbejde med
læsevejledere (mandag og fredag er undtaget)
• Samarbejde med børnehaven: udkast til årshjul
• Morgensang: striber på gulvet til alle klasser, forsanger, god energi.
• Energibesparelser: det er set på hele skolens energiforbrug, besparelser som ikke
negativt påvirker undervisningen.
• Status på EUD: 25 elever, heraf 9 piger. 4 uden for kommunen. Fokus på de gode
historier
• Det gode børnefællesskab på Hornum Skole: personalemøde med fokus på emnet
+ konsulent. Balance mellem over- og under information om konflikter.
Konfliktløsning tager meget undervisningstid.

4.

Fra årshjul
Gennemgang og eventuel justering af årshjul (Udsendes med dagsorden)
• Årshjulet gennemgået og justeret

Planlægning af fælles forældrerådsmøde

•
•

Fællesforældrerådsmøde: katalog/bank med ideer til klasseaktiviteter.
Koordinering
31/10 kl. 17.00-18.30, Kasper og Maria laver mødeindkaldelse og dagsorden.

Skolebefordring – opfølgning vedr. ringetider og bussernes ankomsttider (Lena og Rikke
• 10 elever kommer daglige for sent pga. busserne (ikke skolebusser).
SFO (Helle)
• De nye børn fra 0. klasse gør det godt, Hurlumhej mesterskab- hold på tværs af
klasser, værkstedsaktiviteter, efterårsaktiviteter, fest med konkurrencer og lege.
Fritidsfestival: besøg af gymnastikforeningen + fodbold.
Aula (Ina)
• Opdatering med forbedringer til personale + sygemeldingsknap til forældre.
5.

Eventuelt
Intet til referat

