Skolebestyrelsesmøde – Tirsdag d. 20. nov. 2018, kl. 15:45-17.00 – lok. Senatet
Deltagere: Funda, Fahim, Michelle, Demet, Rani, (+ Susanne, adm.leder)
Afbud: Aasim, Mohammed, Frank, Anette, Inga
Ref.: Martin
Gæster: Birgitte Mouritzen og Kirsten Kaag Mortensen fra forvaltningen
Dagsorden med bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden
v/alle
2. Aula – 45 min. v/gæster

Bemærkninger
OK
Som tidligere omtalt så er Søndervangskolen (sammen med
Elsted skole) pilotskoler på Aula.
”Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre
adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter
folkeskolernes brug af SkoleIntra og bliver fremtidens
kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets
kommuner og desuden i dagtilbud i 93 kommuner.”
”Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige
Brugerportalsinitiativ (BPI), som skal etablere tidssvarende
digitale platforme, der kan understøtte en ny folkeskole og
målene i folkeskoleformen. Aula gik tidligere under navnet
Samarbejdsplatformen.” (Kilde: https://www.kombit.dk/Aula)
På mødet fortalte Birgitte Mouritzen, Kommunikationskonsulent
i Børn og Unge, om Aula. Ligeledes deltog Kirsten Kaag
Mortensen, også fra BU. Herefter fulgte en drøftelse om, hvad
Aula er/kan, samt hvordan man som forældre bedst involveres
og forældrene kom med input og gode ideer hertil.
Susanne, adm. leder, deltog også under dette punkt.

3. Forventet Regnskab
v/Susanne

4. Nyt fra skolen og
orienteringspunkter v/alle

5. Evt.

Susanne, adm. leder, gennemgik det kvartalsvise regnskab, som
er indsendt til områdechef Lisbeth Løwenstein d. 15. nov. 2018,
herunder kort drøftelse.
Vi kommer pt. ud med et mindre overskud på ca. 90.000 kr., som
dog kan ændre sig en smule inden den endelige
regnskabsafslutning.
Regnskabet stemmer overens med det forventede.
Bilag med regnskab og -bem. var fremsendt inden mødet.
Udgik – og udsættes til næste SB-møde.
Kort orientering pga. temapunktet om Aula
- Tilbagemelding ift. drøftelse på sidste SB-møde ifm.
onsdagspasning: Vi arbejder videre med en model, hvor
8.-9.kl. elever kan have fritidsjob. De skal ansøge herom
vha. internt jobopslag – evt. med igangsættelse efter jul
- Evt. andre der har or. punkter
Intet.
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6. Kommende punkter

-

Regler for brug af sociale apps
Elevfraværsopgørelse (jan./feb. 2019)
Brug af mobiltelefon i skoletiden
Politik for netetik & dannelse på Søndervangskolen
Kostpolitik skole/Dagtilbud – ingen sukker i indskolingen
Mohammed har valgt at udtræde af skolebestyrelsen, vi
skal derfor have indkaldt 1. suppleanten fremover (pkt.
fra sidste SB-møde)
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