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Fraværende: Anders Myrup, samt elevrådet.
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Møde med Børne- og
skoleudvalget i
september måned
Høring vedr. budget
2014

-Skolestarten har været helt fantastisk. Der er en rigtig god
stemning på hele skolen.
-Dør og gavl på Brøndumvej er renoveret. Terrasse er lavet
på Vilstedvej.
-Skolefoto-status. Erik orienterede om nyt firma, som er
Aalborg Skolefoto.
-Forældredag ift. personalets pædagogiske weekend –
Forældredagen tages op på førstkommende
forældremøde. Dorthe Vedel samler op på forældrerådene.
Ide-bank ift. dette prøves etableret.
-Skolens elevtal og økonomi blev gennemgået.
-Kontaktpersoner i vores klasser blev godkendt, se bilag 1.
-Valgfag: størrelserne på holdene blev drøftet eftersom der
ikke har været så stor tilslutning. Skolen tænker i nye
muligheder.
-Arbejdstilsynet har anmeldt deres besøg i den
næstkommende periode.
-Bs-møde er den 10. september klokken 14.15 – 15.15.
-Orientering vedr. forældrearbejdsdag
Videre opbygning af mødet blev drøftet.

Bs-207: ift. tallet 28 vil vi gerne appellere til sænkes til tallet
25, da det på alle måder er svært at samlæse to klasser,
som har forskellige faglige og sociale niveauer, og vi også
samtidig vil bibeholde høj faglighed, samt sikre et
inkluderende miljø.
Bs-211: vi vil anbefale at ændringen først tages op efter
etablering af skolereform, da det på nuværende tidspunkt
sender nogle forkerte signaler og derved kan ende med at
endnu flere børn tages ud af SFO.
Bs-222: Skolebestyrelsen synes på alle måder det er
forkert, at midlerne bruges til besparelse, fremfor
optimering af elevernes undervisning. Det er ærgerligt at
kommunen har slået på i mange år, at eleverne i
Vesthimmerlands Kommune får det vejledende timetal,
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men efter denne lockout, er det ikke situationen.
Erik sammenskriver besvarelse fra skolebestyrelse, samt
Lokal MED og sender til forvaltningen.
2013- Høring ift. Børnehaven
Punktet udskydes til næste møde
4
Legehuset
2013- Mødekalender
Godkendt med ændringer
5
2013- EVT.
6

Referent Erik Pedersen
Bilag 1:
Forslag til kontaktpersoner, samt deltagelse ved første forældremøde i de enkelte
klasser:
0.
klasse: Dorthe
1.
klasse: Liza
2.
klasse: Jan
3.
klasse: Liza
4.
klasse: Lisbeth
5.
klasse: René
6.
klasse: Tina
7.
klasse: Tanja
8.
klasse: Tina
9.
klasse: Anders

Bilag 2.
Mødekalender
11. september

klokken 19.00 – 21.00

Vilstedvej

21. oktober

klokken 17.00 – 19.00

Brøndumvej

19. november

klokken 19.00 – 21.00

Vilstedvej

11. december

klokken 17.00 – 19.00

Brøndumvej

23. januar

klokken 19.00 – 21.00

Vilstedvej

24. februar
klokken 17.00 – 19.00
Her kan ledelsen ikke

Brøndumvej
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25. marts
klokken 19.00 – 21.00
Vilstedvej
23. april

klokken 17.00 – 19.00

Brøndumvej

26. maj

klokken 19.00 – 21.00

Vilstedvej

16. juni

klokken 17.00 – 19.00

Brøndumvej

