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Referat fra skolebestyrelsesmøde
13. marts 2018
18:30-20:00
Fraværende: Helle og Thomas. Anders kommer ½ time senere.
Tilstede: Anders, Brian, Morten, Carina, Lene, Connie, Casper, Vivien, Jesper, Kirsten, Torben,
Marianne, Anne og Birgitte
18:30
Godkendelse af dagsorden
og referat – 5 min

Mødet i december
Arbejdslørdag i januar
Møde i februar blev aflyst

18:35
Nyt fra ledelse, forældre,
medarbejdere og elever 15 min

Anne Vindberg Larsen er ansat som udskolingsleder.
Ansat i stillingen i støttecenteret sprang fra, så stillingen er genopslået
med forventet ansættelse 1/5
Kortere ansættelser:
2 mdr. i støttecentret, Angela
4 mdr. i indskoling frem til sommerferien, Peter Overbeck
Barselsvikar for Anna Madsen: Thomas Nees Jensen
Rull: Håndværkerne er gået i gang på 200 gang og i aula.
ombygning går planmæssigt, materialer til loft er dog forsinkede.
Byggemøde og sikkerhedsmøde ugentlig i starten, herefter hver 14. dag.
Konflikt mellem grupper i udskolingen: handleplaner er udarbejdet,
forældre og andre relevante/implicerede parter er orienteret/inddraget
Torben skriver fremover indlæg til Treklang, Hold øje!
Vi forsøger at få indlæggene bragt i Spørringposten.
5.klasse var i finalen i læsekonkurrence på Dokk1. De hentede en 3.
plads.
Lærerne er udfordret på forberedelsesplads under 1. etape af
ombygningen.
Elevrådet: Høvdingeboldturnering starter op efter påske.
Elevrådet arbejder på at eleverne holder lidt bedre orden på toiletterne.
PROM var vellykket. Elevrådet har efterfølgende arbejdet med
opfølgning på elevklager over kvaliteten af maden til festen.

19:10

Torben har lavet udkast til forældrebrev med procesplan for valget.

Valg til bestyrelsen
Det ordinære valg skal
afholdes inden sommer.
På valg er Carina, Connie,
Brian, Thomas, Lene
Valgt for perioden 20162020: Morten, Kasper,
Anders, Helle

Forældrebrevet skal uddeles 2.maj

19:25
Princip for IT og digitale
medier
Førstebehandling – udkast
sendt som bilag

Arbejdsgruppen fremlægger udkast.
Forslag fra SFO-forældrerådet om at overveje ”mobilfri skole” blev
diskuteret:
Skolebestyrelsen udtager i første omgang formuleringen om
mobiltelefoner. Håndtering og anvendelse af mobiltelefoner ønsker
bestyrelsen af drøfte nærmere. De øvrige områder af princippet kun
kræver få justeringer og korrektur.

Karina, Lene og Brian genopstiller. Connie overvejer.
Thomas (vides ikke pt).
Torben holder møde med kandidaterne d.15 maj, hvorefter det videre
forløb planlægges - alt efter hvor mange kandidater der opstiller.
Kandidaterne skal skrive en præsentation af sig selv.

Rettelser til udkast til princip:
Link indsættes til trivselshandleplan
Ret sidste sætning: Skolebestyrelsen orienteres løbende
Der oprettes et særskilt afsnit eller et særskilt princip om
mobiltelefoner. En arbejdsgruppe arbejder videre hermed:
Casper, Morten, Anders, Brian, Anne (Gruppen aftaler møde i aften)
SFO-forældrerådet vil gerne høres inden princippet vedtages.
19:50
Regnskab 2017
Orientering om afslutning af
regnskab for 2017
Bilag udsendt

Regnskab for 2017
- midler tildeles ud fra antal elever 5/9 året før
- merforbrug på ca. 1 million på løndelen:
stor udskiftning blandt personale betyder udbetaling af feriepenge
og vi har haft en del langtidssygdom, pensionering og to dødsfald
- betaling til specialklasser er steget
- frokostordningen – udskiftning i personale betyder øget udgift
(feriepenge)
- SFO har nu samlet set et overskud på 1 million (penge er sparet op
over de seneste år – en del opsparet på inventar).

20:00
Budget 2018
Fremlæggelse og vedtagelse
af budget 2018
Bilag udsendt

Bestyrelsen godkendte budgettet med et ønske om at opprioritere
renovering af toiletter, så begge toiletter i udskolingen renoveres.
Bestyrelsen ser det som udmærket investering på et område, der
trænger. Vi budgetterer med udgiften (350.000) til to toiletter, og ser
sidst på året, om der er plads i regnskabet.
Orientering om klassesammenlægningerne er endnu ikke officiel.
Budget for 2018
- færre elever (små årgange)
- boligblokkene bliver renoveret – flere familier er blevet genhuset og
flytter måske ikke tilbage
- der er begyndt at komme flere børn ind i dagtilbuddet

- der nybygges i området
- Prognosen siger, at der går tre år inden børnetallet stiger
- udfordret af flere børn (tilflyttere) tilknyttet specialklasse
- Når budget og børnetal falder, så skal antallet af lærere også falder,
således at økonomien balancerer. Næste skoleår skal vi være 2 lærere
mindre. På nuværende 3. og nuværende 4. årgang er der kun elever til to
klasser pr årgang. Dette er en lukket viden til bestyrelsen, og meldes
først ud til øvrige forældre i april.
- SFO-underskud på ca. 900.000 kr. er på grund af der er budgetteret til
udearealer og inventar.
- Lavere SFO tildeling på grund af at 4.klasse ikke længere er en del af
SFO
20:45
Forslag om besøg af SSP
om tyveri og
konsekvenser

Forslaget er fra forældre til to børn, der har mistet deres telefoner i
skoletiden.
1 mobiltelefon sat til ladning i udskolingen forsvandt.
1 mobiltelefon fjernet fra en taske i en klasse i indskoling.
Torben kontakter SSP for at høre, om de har arrangementer eller
materialer, der kan bruges kriminalpræventivt i forhold til tyveri på
særlige årgange.

20:55
Eventuelt

Der ønskes en orientering til skolebestyrelsen om, hvordan
klassesammenlægningerne på 3. og 4. årgang skal foregå i praksis.
Herunder, hvordan beslutter man elevsammensætningen – evt. deling af
alle klasser eller deling af mindste klasse.
Skolen har et princip for deling af klasser, som følges.
Skoleledelsens overvejelser ind i princippet ønskes fremlagt.
Der ønskes et punkt til kommende bestyrelsesmøde: fondsansøgning til
udendørsarealer

