Sindal skoledistrikt
Skolebestyrelsesmøde - REFERAT
Dato: Onsdag den 31. januar 2018 kl. 19.00-21.00
Deltagere udover bestyrelsen: Per Aaen
Mødeleder: Christian
Afbud fra: Anton, Niels.
Emne

Sted: Lendum Skole

Ansvar-

Hvad skal vi udrette?

Forberedelse til punktet

Proces

Tid

Referat

lig

Er punktet til

Fx medtag 3 eksempler

Hvordan skal

Evt. beslutning

orientering/drøftelse/be-

på…

punktet behandles?

Hvem gør hvad hvornår?

slutning?
1.

Kort status på de tre
undervisningssteder

Lars

Kort om seneste nyt fra de 3
undervisningssteder

20 min

”Distriktsniveau”:
Hold 2 i neuropædagogik er startet op nu
Pædagogisk dag 3. januar i Sæby – en god dag både
fagligt og socialt
Sindal:
Informationsmøde 7. februar for forældre til kommende
7. klasse – præsentation af linjerne
100 dags fest for 0. klasse
Bindslev:
Skolefest d. 18. januar – en god oplevelse for både børn
og forældre.
De nye lærerarbejdspladser er taget i brug – generelt er
folk glade for de nye arbejdsforhold.
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Derudover er der fortsat fuld fart på byggeriet.
Lendum:
Stille og rolig opstart efter jul. Udfordringer med
grundvandspumperne – det er løst nu. Facebookjulekalenderen vurderes at have været en succes. Har
haft op mod 3000, som har fulgt kalenderen.
2.

Indskrivning næste
skoleår

Lars

Orientering om

10 min

Der har været afviklet indskrivningsmøder for

indskrivningsmøderne og

kommende 0. klasses elever plus forældre på alle 3

forventede elevtal i 0.

undervisningssteder. Lars har deltaget alle stederne og

klasserne næste skoleår

orienterede kort om, hvordan det blev grebet an. Der er
alle 3 steder et stort fokus på at få sikret den bedst
mulige overgang fra børnehave til skole – der
samarbejdes og organiseres på forskellig vis.
Der er deadline for indskrivning af elever fredag d. 2.
februar. Også i år er der en del, som først bliver
indskrevet i sidste øjeblik. Lederne og sekretærerne
samarbejder om at få kontakt til de sidste forældre, som
ikke har tilmeldt deres barn endnu.
Potentielt set lander det på ca. 10 elever i Lendum, 26 i
Bindslev og 40 i Sindal.
Skolebestyrelsen opfordrer kraftigt til, at det er
skolelederne fra de enkelte skoler, der ringer til de
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forældre, som endnu ikke har tilmeldt sig – det sender et
andet signal.
Det kan overvejes fremadrettet, om skolebestyrelsen
skal have en rolle på indskrivningsmøderne.
3.

Ansøgning om

Lars

navneændring?

4.

Forespørgsel fra

Christian

Bestyrelsen drøfter,

Kort introduktion

15 min

hvorvidt der skal sendes en

fra Lars, suppleret

navneændring til Sindal SkoleCenter. Lars rundsender

ansøgning til det politiske

af Per Aaen.

udkast til bestyrelsen pr. mail.

udvalg om at ændre navnet

Efterfølgende

”Sindal Skole” til ”Sindal

drøftelse i

Skolecenter”

bestyrelsen

Anders Nielsen fra

Drøftelse

10 min

Bestyrelsen ønsker at sende ansøgningen til udvalget om

Der er ikke i den nuværende skolebestyrelse et ønske

Tannisbugthallens

Tannisbugthallen har

om at vælge faste repræsentanter fra skolebestyrelsen

bestyrelse

forespurgt, om der vil være

til repræsentantskabet i Tannisbugthallen. Hallen

repræsentanter fra skolen

opfordres til at rette henvendelse direkte til

(Bindslev) med i hallens

skolelederen i Bindslev.

repræsentantskab
5.

Skoledagens
organisering i Sindal

Lars

Status og opfølgning i

Lars orienterer om

10 min

Lars orienterede om den proces, der har været – og er –

forhold til, hvorvidt vi i

tankerne bag samt

i gang på Sindal Undervisningssted. Overvejelserne går

Sindal næste år vil ændre i

status på, hvor vi er

på, hvorvidt skoledagen skal bygges op omkring 60

skoledagens organisering

i processen

minutters moduler i stedet for 45. Der er positive
erfaringer med dette i andre skoledistrikter i Hjørring
Kommune; både ud fra et elev- og
medarbejderperspektiv. Skolelederne i Sindal har før jul
holdt et oplæg omkring disse overvejelser. Efterfølgende
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har det været drøftet i fase-teams med fokus på fordele
og ulemper/opmærksomhedspunkter. Det drøftes igen
på triademøde (ledelse, TR, AMR) onsdag d. 14. februar.
Efterfølgende træffes en beslutning af ledelsen.
Skolebestyrelsen orienteres om beslutningen på næste
bestyrelsesmøde.
6.

Skolebestyrelsesvalg,

Lars

Tidsplan præsenteres kort

foråret 2018

Vi drøfter, hvordan

10 min

Lars orienterede kort om, at der er vedtaget en

vi kan skaffe stor

overordnet tidsplan for afvikling af

opbakning til valget

skolebestyrelsesvalget i foråret. Forvaltningen sender
materiale ud til valgberettigede forældre omkring 30.
april.
Det aftales, at Lars mødes med Christian Engen og
aftaler en lokal tidsplan i forhold til afvikling af
valgmøder, information til forældre m.v.

7.

Status på budget
2018

Lars

Lars orienterer om foreløbig

Orientering v/Lars

10 min

Lars orienterede om, at regnskabet for 2017 forventes at

status på økonomien i

udmønte i et overskud samlet set i distriktet på ca. 1,7

distriktet i 2018

mio. kr.
Pt er der en proces i gang i ledelsen, hvor overblikket
over forventede tildelinger og forbrug i 2018 kvalificeres.
Det endelige forslag til budget for 2018 behandles af
Medudvalget d. 26. februar og af skolebestyrelsen d. 8.
marts.
Pernille har sendt materiale ud til bestyrelsen med
regnskabstal fra 2016-2018.
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Til næste bestyrelsesmøde i marts vil Pernille deltage og
gennemgå forslaget til budget. Husk, at I altid er
velkomne til at kontakte Pernille, hvis der er nogle ting, I
ønsker at spørge om.
8.

Punkter til næste

Alle

5 min

møde

9.

Evt.

Alle

5 min

Bruttoliste:
1.

skoledagens organisering

2.

Godkendelse af budget 2018

3.

Sikkerhedsregler for kanosejlads (Anders)

4.

Principper for klassedannelse

5.

Mad og måltidspolitik

6.

Toiletforhold på den enkelte skole

