ØRUM SKOLE

Dagsorden og referat
Mødets titel: Skolebestyrelsesmøde

Dato: 02.05

Tid: 19.00 - 21.00

Sted: Personalerummet

2018
Referent: Dorthe Klitgaard
Mødeleder: Charlotte Jensen

Mødedeltagere: Charlotte Jensen (formand), Jørgen Winther Øster
(næstformand), Peter Hellwing, Joan Brønnum Kvist, Jakob Kofoed
Christensen, Vivi Ruseng Hansen, Inger Dalgaard, Henrik Rydal og Henrik
Degn.
Anna Sofie 8.kl og Anders 9.kl

Forbered:
Udkast til princip for lejrskole skal læses (bliver sendt ud mandag).

Maria Frimand Andersen, Carsten Mikkelsen og Dorthe Klitgaard.
Afbud: Vivi Ruseng Hansen, Henrik Degn, Henrik Rydal og Anne Sofie
Fraværende:

Punkt
1.

Godkendelse af referat fra
sidst

Formål med punktet
(- hvad skal vi?)
Er referatet i overensstemmelse med
beslutningerne?

Medbring:

Proces
(hvordan behandler vi emnet)
Drøftelse og beslutning.

Gl. Tjelevej 10, Ørum • 8830 Tjele • Tlf. 87 87 27 20
E-mail: skole.oerum@viborg.dk • www.orumskole.dk

Tid
5
min.

Beslutning og deadline
(referat – hvem gør hvad hvornår)
Referat er godkendt.

2.

Meddelelser

Orientering

Orientering fra ledelse, elever og
medarbejderrepræsentanter

10
min.

Der er samlet 19.600 kr.
sammen i Rynkebyløbet.
Der bliver stadig arbejdet
meget med inklusion.
9. klasse har fået deres
udtrækningsfag meldt ud og i
dag er de skriftlige prøver
startet. Efter de skriftlige
prøver – skal de arbejde
videre med deres synopse til
de mundtlige prøver.
Elevrådet – arbejder videre
med den planlagte skattejagt.
De vil endvidere gå ud i
klasserne og fortælle om
elevrådet og der foretages
valg inden sommerferien. Der
overvejes et lille elevråd –
som skal dække indskolingen.

3.

Repræsentantskabsmøde i
Tjelecentret mandag 23.
april.

Orientering fra mødet

Jørgen orienterer

10
min.

Der var tale om et møde i en
god stemning. Der er god
økonomi i tjelecenteret og de
har et godt samarbejde med
skolen.
Der arbejdes pt. med at
planlægge E-sport – og de vil
gerne samarbejde med
skolen omkring dette.
I fremtiden vil de udvide
køkkenet og cafeen – og
Jørgen opfordrede til, at klub
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og ungdomsskolen tænkes
ind i ombygningerne.
4.

Kommende skoleår

Orientering om kommende skoleår.

Maria orienterer

15
min.

Årshjul for kommende skoleår
er færdig.
Fagfordeling er næsten
færdig.
Vi er godt med i forhold til
planlægning af det
kommende skoleår. Der er
dobbeltlærer i rigtig mange
timer.
Lilleklassen nedlægges fra
næste skoleår.
Der bliver én 9. klasse i
skoleåret 18/19 – der er
allerede nu afholdt
forældremøde, hvor der er
fremlagt hvilke tiltag der
bliver taget omkring
sammenlægningen og
planlagte aktiviteter /
undervisning.
Læsebånd er under
planlægning.
Fagdage – er også ved at
blive planlagt.
Skolen skal i kommende
skoleår deltage i et projekt
omkring ”Inkluderende
læringsmiljø”. Projektet sker i
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samarbejde med VIA og
forvaltningen. Der er god tråd
mellem dette projekt og
vidensproducerende skoler.
Roza er midlertidig ansat.
Hun er oprindeligt fra
Rusland, og taler flere
østeuropæiske sprog samt
dansk. Hun deltager i 2.
sprogsundervisning.
Jill startede 1.1.18 som leder
af SFO´en. Der vil ved
overgang fra børnehave til
skole være et øget
samarbejde. SFO og klubben
arbejder tilstadighed med at
øge aktiviteterne.
5.

Åbningstider SFO/KLUB

Orientering og beslutning

Maria fremlægger forslag og
orienterer om SFO/klub

10
min.

SFO/klub ønsker åbningstiden
er 06 – 17 (mandag –
torsdag), 06 – 16 (fredag)
Ændringen er godkendt.

6.

Princip for lejrskole

Drøftelse og beslutning

7.

Proces for Budget 2019-2022

Drøftelse af proces for økonomi 2019/
2022

Maria og Charlotte fremlægger udkast
til princip for lejrskole.

15
min

Princippet er tilrettet og
godkendt.

15
min

B&U møde – udfordringer bla.
omkring faldende indtægter
fra sfo og klubber.
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8.

Skolebestyrelses valg

Vi skal finde en kandidat!

Hvad gør vi og hvem gør????

15
min

Nye:
Jan van den Buech
Janni Damborg
Suppleant:
Næste møde – deltager nye
medlemmer af
skolebestyrelsen.
Medlemmerne bliver
præsenteret.
Der er sommerfrokost.

9.

Den gode historie /
markedsføring

10.

EVT

Drøftelse

____________________________________________
Charlotte Jensen

Kort oplæg fra Maria

15
min

Videoer – om de nye tiltag
omkring næste skoleår.
Video omkring tiltag om
mobning.

Punkt til næste møde:

10
min.

Sponsorbidrag - har vi et
princip? Bestyrelsen støtter
op om, at skolen forsøger at
få sponsorstøtte indenfor
etiske regler.

____________________________________________
Peter Hellwing

_____________________________________________
Inger Dalgaard

____________________________________________
Vivi Ruseng Hansen

____________________________________________
Joan Brønnum Kvist

____________________________________________
Jakob Kofoed Christensen
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__________________________________________
Jørgen Winther Øster
_____________________________________________
Henrik Rydal
__________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________
Henrik Degn
_______________________________________________

Møder i skoleåret 2017/2018:
D. 28.08 – D. 12.09 –D. 11.10 – D. 30.11 (julefrokost) – D. 16.01 – D. 28.02 – D. 11.04 – D. 2.05 – D. 14.06 (Sommerfrokost)
D. 5.10 Fælles forældrerådsmøde 17 – 19.
D. Dialogmøde på Ungdomsskolen den 18. september fra kl. 17.30-20.00. Mødet er et fællesmøde for både dagtilbud, skoler og familie og
rådgivning. Invitation på skoleområdet gælder for bestyrelsesformand, næstformand samt skoleleder.
D. 14.11 kl. 12.30 – 13.30 Kvalitetsrapport – dialog møde for Bestyrelsesformand + TR lærer/PÆD.
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