
Dagsorden

Emne: Møde i skolebestyrelsen ved Sortebakkeskolen

den 17/11 2021 kl. 16.30
Inviterede
deltagere:

Kim Hornbech, Peter Mark Nielsen, Erna Marie Sørensen, Anna
Marie Toftdal, Henriette Korneliussen, Jan Krebs Andersen, Mette
Alexandersen, Gitte Rubæk, Lotte Aggerholm Pedersen, Mette
Øskov Olesen, Lau Mellemgaard Eskildsen, Hjalte Høyer og Mille
Kirch

Afbud: Kim Hornbech, Hjalte og Mille

Mødedato: Mødeleder:

Kim Hornbech

Evt. afbud til:

Gitte Rubæk

igiru@rebild.dk

Til godkendelse

1.Godkendelse af referat - godkendt.

2.Godkendelse af dagsorden - godkendt.

Til drøftelse

3.Økonomi - orientering også om budget 2022
- Vi har forbrugt af vores indefrosne midler, grundet tilgang til specialtilbud.
- Budget 2022, orientering.

4.Nyt fra elevrådet
- Elevrådet har arrangeret skøjtetur for udskolingen til foråret.
- Elevrådet går i gang med at planlægge trivselsdag.
- Der er ligeledes brugt tid på det fælles-kommunale elevråd.
- Der er indkøbt køleskabe til udskolingen på opfordring fra elevrådet.

5.Orientering om nyt fra skolen - personalesituationen, skolevenner Ældresagen, 60 års
jubilæumsfest den 24/9 (6. klasses forældre hjælpe???), opsigelser/ansættelser,
PBL/udviklende fællesskaber, smart watches, juleafslutning (what to do?), specialklasser mm.

- Der er ansættelsessamtaler i morgen.
- Ældresagen har kontaktet skolen ift skolevenner, som de har god erfaring med fra

andre skoler. Vi har nu 2 skolevenner der er tilknyttet klasser i indskolingen.
- 60 års jubilæum, er meldt ud på facebook, mere herom senere.
- Orientering om PBL ( problemorienteret tilgang. Her arbejdes der med konkrete og meningsfyldte

problemstillinger. I det meningsfyldte ligger det perspektiv, at eleverne kan få en bedre forståelse for
generelle fagbegreber og metoder, når de anvendes i en konkret sammenhæng. I PBL er der
samtidig et dobbelt læringsperspektiv. På den ene side kan det forventes, at eleverne tilegner sig



specifikke faglige metoder og kundskaber, og på den anden side tilegne sig mere generelle
problemløsningskompetencer, der kan anvendes i andre sammenhænge)

- Smartwatches er indimellem et problem i undervisningen - der henvises til vores princip
og til en fornuftig brug af det

- Juleafslutning - vi afventer corona situationen og tænker alternative løsninger..
- S.klasser tilgang.
- Busser er fortsat et stort problem. Orientering om sagen.

6.Drøftelse i grupper - hvordan indretter vi Vandrehallen til et ungemiljø - vi har brug for en
idégenerering - udsat

7. Nyt fra den fælles skolebestyrelse i Rebild v/Peter

- Orientering fra møde i Skørping med den fælles skolebestyrelse, hvor alle politiske
partier deltog. Økonomi og finansiering af folkeskolen fyldte meget på modet.

Meddelelser

8. Formand intet
Skoleleder intet
Medarbejdere intet
Andre bestyrelsesmedlemmer intet

10. Eventuelt -  Billede af skolebestyrelsen

Punkter til fremtidige møder


