
Dagsorden

Emne: Møde i skolebestyrelsen ved Sortebakkeskolen

den 23/9 2021 kl. 16.00 - vi mødes på

p-pladsen med Rebild Kommune.

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, Mille Nielsen
næstformand 9.b, Hjalte Høyer 8.b

Afbud: Afbud Henriette, Erna, Peter

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
Vi afventer elevtalsopgørelse pr 5/9
Orientering vedr. tilflytning /fraflytning af elever.

4.Nyt fra elevrådet
Der var samling i det fælleskommunale elevråd i sidste uge, det var et spændende møde, hvor
der blev valgt “bestyrelse”. Der blev drøftet skolekapacitet i Støvring og lavet høringssvar
hertil.
Ligeledes var elevrådet med til at kvalificere udformningen af talentforløb for udskolingselever i
Rebild kommune.
Der har været første elevrådsmøde på Sortebakkeskolen i dag.

5.Orientering om nyt fra skolen - personalesituationen (koordinator ansat SFO), E-sport,
borgermøde vedr trafiksikkerhed i Nørager, busser mm.

Vi har ansat en koordinator i SFO- Ulla Pia Jensen, hun begynder 1/10.
Orientering vedr. personalesituationen.
Vi har et stillingsopslag lige nu, der er ansættelsessamtaler i næste uge.
Vi har solgt vores e.sports udstyr til Terndrup e.sportsforening.
Orientering vedr. borgermøde om trafiksikkerhed i Nørager (krydset)



Drøftelse vedr. busser

Til beslutning
6. Elevplaner - frisat fra at lave elevplaner i 21/22 - hvordan evalueres der?

Drøftelse og orientering.

Der holdes læringssamtaler for alle klasser med nærmeste leder.

Elevplan laves vedr elevens  personlige og sociale udvikling.

Testresultater skrives ind i elevplanen.

Vi tilbyder alle  elever og forældre to skole/hjem samtaler pr år.

7. Talentudvikling på Sortebakkeskolen

Man vil i kommunen gerne have fokus på elever med særlige talenter.(Det brede talentbegreb)

Det er besluttet, at der på tværs af udskolings-skolerne laves talentcamp ( 2 uger pr år over 2
gange). I dette år er det følgende områder:  “Mad og ernæring” samt “Science” - næste år vil
det være andre områder. Rebild ungdomsskole står for at planlægge og gennemføre forløbene.

Man samarbejder med SGY samt FGU i Støvring.

Udvælgelsesprocessen er ikke klarlagt endnu.

8. Budget 2022 - budgetmateriale fremsendes, når vi får adgang til det.

Orientering - der er lavet et sparekatalog, men vi ved endnu ikke hvor mange penge der skal
findes.

Skolebestyrelsen vil i høringssvaret ikke bakke om om nogle af forslagene. Der laves et forslag
som sendes rundt i bestyrelsen.

8.a karaktere

Orientering.

Meddelelser

9. Formand - intet
Skoleleder - intet
Medarbejdere - intet
Andre bestyrelsesmedlemmer - intet

10. Eventuelt - Billede af skolebestyrelsen

Punkter til fremtidige møder




