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SFO -

1. Meddelelser fra elevrådet

Oplæg om ønske om opsætning af
snackautomat: Snacktime vs en brugt
maskine
Spørgsmål/kommentarer fra den øvrige
bestyrelse:
Hvordan foregår det rent praktiske i forhold til,
hvis vi selv skal fylde automaten op og gøre
rent obs på hygiejne.
Måske 6. klasse, som har grovbolleboden
kunne stå for noget?
Skal automaten kun være for udvalgte
årgange.

Elevrådet opfordres til at undersøge hos
Musikskolen (som har en automat), hvad
deres erfaring er?
Fokus på forældreopgaven hjemme, ift hvad
der kan opstå af konflikter i forbindelse med
frihed/ ikke frihed til at købe
Måske automaten kan nedsætte indkøb af
junkfood i Netto
Skolebestyrelsen støtter op om det
entreprenante og innovative initiativ, der kan
være i anskaffelsen
Hvordan kunne man bruge automaten som et
stykke læring?
Konklusion til elevrådet:
- Skolebestyrelsen er positiv, hvis det er
en brugt maskine
- Sundhedskriterier og
hygienesikkerhed skal afklares
- Der skal være styr på økonomien?
- Der skal være styr på ordningen
omkring opfyldning
Vi arbejder videre internt på skolen. Måske
Vigga skal afholde oplægget for
personalegruppen

2. Punkter til beslutning
a. Svar på forældrehenvendelse vedr.
mobiltelefoner i skolen/SFO
b. Høringssvar vedr. Dansborgskolens
kvalitetsrapport 17-18 og 18-19
c. godkendelse af budget 2020
i.
skoledel
ii.
SFOdel

2a: ledelsen svarer forældrene
2b: Hvad vil SB kommenterer på?
Det kommenteres, at prøverne i
naturfagsprøven er fantastiske
og det bemærkes, at læsningen er
bedre.
Det kunne være spændende at tale
om sammenhængen mellem et højt
fagligt niveau og følelsen af ikke at være dygtig
Til kvalitetsrapporten:
Kan vi undersøge hvad der skal i 3.
i læsning?
Bekymrende at udviklingen i mål
nr 2 og nr 3 er som det er.
Opfølgning på et skolebestyrelsesmøde med
læsevejlederdeltagelse.

Vi bør være opmærksomme på, om vi får løftet
de bedste elever tilstrækkeligt i bestræbelserne
på at løfte de svageste meget.
2.b:
Kan vi lave overskrifter på faneblade.
Toiletbudget bør opdeles mellem
SFO og skole.
Ny post : skolens 60 års fødselsdag
Budgetterne for skole og sfo blev
godkendt.

3. Punkter til drøftelse

4. Punkter til orientering fra ledelsen
● Ansættelse af faglig leder for den samlede
indskoling pr- 1.2.2020
● Netværksinternat for ledelse på
GUN,USK,LAN og DAN primo februar
● CØ vikar uge 2 og 3 + PL subst
● Arbejdsgruppe vedr. strategidag mødes
efter skolebestyrelsesmødet d.d. med
henblik på planlægning af form og indhold
● SFO:
○ Pmøde opsamling på 2019 - fokus
på uddelegering
○ ansættelse af 2 pædagoger SFO
○ fordeling af
SFOkoordinatoropgaver

ad4
ansættelse af Rene Bojsen 1.2. AA
orienterede om proces og valg.
AA, SI og René på seminar og René med på
strategidag.
Strategidag. Arbejdsgruppen er i gang og har
et møde en gang mere den 28.1 kl 8-9
SFO: vi gør hvad vi kan for at holde modet
oppe, og ser alle positivt på den tid, der
kommer. Ny leder blev præsenteret.
ansættelse af af 2 nye pædagoger.
Positivt at medarbejderne er blevet fastholdt
Ny tænkning om teamstruktur i SFO.
3 koordinatorer

5. Meddelelser
a. Formanden og næstformanden.

SI - høringssvar på optag på Danalund. SI
skriver, og taler med Jonas.

b. Skolekontaktrådet.
c. Personalemøder
● FU-møde
● Personalemøde SFO
● P-møde.

a. forretningsorden i løbet af foråret
b. p-møde om overgange, husk børnene.
c.

d. SFO-forældreråd

6. Evt.
AULA

Ad evt.
Udfordringer med at åbne vedhæftede google
dokumenter i aula
Aula :forældrene oplever, at beskederne er
svære at styre og det opleves at vi ofte bruger
“svar alle”.
OBS - måske skal vi lave en ny procedure for
kommunikation i aula i SB - måske under
skolehjemprincippet?
Hvordan med aula komme/gåmodul på SFO.
det er i proces.
Kan elevrådet stille med en ny rep. der kan
komme på SB? Lisa.
SI giver besked.

vh Stine Skovborg

