Referat af skolebestyrelsesmøde
19. marts 2019
Deltagere: Carina, Kasper, Lene A, Lene T, Thomas, Anne, Birgitte, Johan, Torben
Afbud: Connie, Morten, Signe
1.

18:30
Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min
Godkendt

2.

18:35
Nyt fra ledelse, forældre, medarbejdere og elever - 15 min
Nyt fra ledelsen
- Hærværk i hallen. Det er træls og går ud over både idrætsforeningen og skolen. Det er
meldt til politiet og der er ryddet op. Gulvet er ikke ødelagt. Beredskabsmøde med bl.a.
socialforvaltningen, klub, SSP og politiet. Efterforskningen lader vi politiet om. Vi har
taget vores forholdsregler. ST70 kunne godt tænke sig, at vi får overvågning i hallen.
- Regningen lander i Børn og unge – BU er selvforsikrende.
- SSP har været rundt i klasserne og fortalt om den nye straffelov – indsatser ned til 10 år.
- 9.b har vundet Science s at Home – Science konkurrence
- Legepatrulje - for 1- 4 årgang kører igen.
- Indskolingen – er næsten færdige med at flytte. Medarbejderne har arbejdet hårdt.
- Bakkegårdsskolen har været i Stiften – fin artikel om vores nye mobil-politik
- Workshoppen med udskolingen og bestyrelsen var rigtig god. Vi arbejder videre 30/3.
Nyt fra medarbejdere:
- Farvel til to studerende
- Ikke nye studerende
- Fælles orden skole/SFO – i samme rammer. Hvordan er reglerne.
Præsentation af Johan – deler administrativ leder med Lisbjerg skole.
- Johan er her to dage og på Lisbjerg to dage. Han arbejder også for dagtilbud og netværksskolen.
- Arbejder pt. ekstra meget for at rengøringen yder det arbejde som vi betaler for. Det fylder meget pt.
Forældre:
- Møde om det område med græs ved Brugsen/Bjørnshøj centeret

3.

18:50

Spisning

19:10

Skole og Forældre – invitation til møde om udskoling 28/3

Torben spørger medarbejderrepræsentanterne fra udskolingsgruppen, om de ønsker at deltage
AV, TM, Lene, Carina?
Lene tilmelder
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4.

19:15
-

5.

19:40

6.

20:00

Planlægning af heldagsmødet 30/3
I stedet for at tage ud og spise efterfølgende så bestiller vi en lækker frokost.
Opsummering ift. oplægget d. 30/3
Formiddag med div oplæg / viden – eftermiddag med gruppearbejde og opsamling
Planlægning af forældrecafeen.
Forældrecafe: Kage og kaffe, udfylde et postkort, præmie,
Grupper – SWOT – analyse i grupper (styrker, svagheder, trusler, muligheder)
Vende vores udskolingsmøde med bestyrelsen.
Afslutningen – hvor er vi nu?
Dagsordenen bliver sendt ud inden længe.

Regnskab 2018
Orientering om afslutning af regnskab for 2018
Bilag udsendt
Jf. dokument.
Regnskabet 2018 blev gennemgået.
Vi fik 1,3 million præmier fra Undervisningsministeriet. Desuden udgiften til renovering af toiletter (400.000) og loft i aula (70.000) først blive betalt i 2019, pga. byggeriets forsinkelse.

Budget 2019
Fremlæggelse og vedtagelse af budget 2019
Bilag udsendt
Jf. dokument.
Info:
Specialklasser – der er flyttet tre familier fra området og vi har ikke brugt vores ”buffer”.
Bygninger – Toiletmidler som er skubbet frem til 2019
Ift. hvad vi havde forventet så har vi et overforbrug på denne post.
- Sygefravær ligger under de kommunale uddannelser.
- Men 6. ferieugen skal vikardækkes. Kurser, seniordage, omsorgsdage, 1., 2. sygedage,
lejeskoleafspadsering, fratrædelse / pension ca. 100.000 pr. lærer. Hvis man ikke overgår til samme kommune, koster det mange penge m.m.
- Vi ligger på 70% af børnene er distriktsbørn.
SFO
- Sparet op til legeplads men ikke brugt alle pengene i 2018 – resten sker i 2019
BUDGET til godkendelse.
Info: Hele børn og unge står overfor heftige besparelse. Grønthøsterbesparelser og barselsbesparelsen. Hertil kommer, at skolen har færre børn, hvilket yderligere giver færre midler.
Underskud på 793.000 kr. (de 470.000 skyldes toiletrenovering og loft i aula). Drift underskud
og færre midler i 2019.
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Personalesituationen – 80-85 % af budgettet er lønudgifter.
SFO´en
Rammebesparelse og faldende børnetal
Opsparing til legeplads. Kommer til at bruge nogle af disse penge for at lave ”en opbremsning”.
Info om personaleinfo
- BU nedlægger vores 2 modtagerklasser (svarende til 3 stillinger) men der vil blive tildelt svarende 0,4 stilling for at beholde de få elever vi har (og eventuelle nye modtageklasseelever fra eget distrikt).
- En færre i SFO
- Færre ansatte ca. 4-5 lærere
Vi har vendt budgettet og konsekvenserne på MED. Der kommer en procesplan til personalet ud
ift. dette. Der er mobilitetsperiode. 10 april er udpegningsdato. Man forsøger at omplacere medarbejder i Børn & Unge. Man kan dog ikke vide, om der er arbejde til alle pga. nedskæringer – er
der ikke arbejde, skal vedkommende afskediges, og skolen skal betale løn i perioden.
NB - De faldende midler til de modtageklasser, der skal lukke, fremgår ikke budgettet, da det er
helt ny viden. Dette vil reducere budgettet for 2019 yderligere med ca 597.000 svarende til tre
medarbejdere i årets sidste fem måneder.
Budgettet er vedtaget – med viden om at modtageklasserne vil reducere budgettet yderligere.
*Antallet af reduktionen venter vi med at melde ud til kommende lærermøde / p-møde.

7.

20:50

Eventuelt

Udsat

Med venlig hilsen
Lene bestyrelsesformand og Torben skoleleder
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