Referat af skolebestyrelsesmøde
8. marts 2022
Deltagere:
Forældre: Lene A., Lene T, Signe, Søren, Thomas (afbud Bill, Gülay)
Ledelse: Anne, Linda, Torben
Fra elevrådet: Anna, Julnar
Lærere: Maria (Afbud fra Thomas)
Gæst ved punkterne og regnskab og budget: Johan Stengaard Adm.leder

1. 17:00 Godkendelse af dagsorden og referat – 5 min
Godkendt
2.

17:05 Nyt fra ledelse, medarbejdere, elever og forældre – 15 min
- Torben: Valg til bestyrelsen – trods vores lille reklamevideo har ingen kandidater meldt sig. Bestyrelsen
aftalte derfor at køre videre med 7 forældre frem til det ordinære valg i maj/juni. Måske har vi en
gylden mulighed ved skolefesten 20. maj med en bod i aulaen hvor den nuværende bestyrelse kan
trække folk hen for opfordre til at stille op til det ordinære valg i juni.
- Torben: Vi er startet på mellemformer med PPR – metoder der skaber ro og struktur i klasserummet.
Indfører nogle strukturer i timerne som skal være fælles for årgangen. Gode specialpædagogiske
metoder.
- Torben – Bøvl – mange langtidssyge EA MK UO LL (+ TN på barsel 14 dage)
-

Linda: Vi har arbejdslørdag i SFO – om FU-visionen. Skal afføde nogle handlinger ind i SFO.
Linda: Vi begynder på morgensang igen

-

Anne Bøvl - Fokus på pause i udskoling – have et løft – evt. aktiviteter
Anne: MOT tilmeldt ILD – MOT-vejleder kommer til 7. årg. og hjælper med at undervise/inspirere. Pga
corona mangler vi nogle moduler.

-

Medarbejdere: TN er blevet far. God stemning for tiden.

-

Elever: Elevrådet arbejder for Vandautomat på skoletovet eller ved hallen. Nogle elever synes der er for
langt til vandautomaten på tværgangen – og den er repareret for at kunne blive ordentlig kold, men det
virker vist kun i nogle dage.
Elever: Høvdingebold i hallen – turnering er netop startet i dag. Indskolingen hepper på venskabsklasse.
TL-kommer på banen igen, hvor elever skal gode pauser for andre elever. Repræsentanter 7.kl-9.kl. to
elever fra hver klasse. Deler ugerne imellem sig. 5 og 7 årgang benytter sig mest af det. Det foregår i
salen tirsdag – torsdag.

-

Forældre: Intet nyt
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Spisning 20 min
3.

17:40 Regnskab 2021 – 10 min
Bilag udsendt – Administrationsleder Johan deltager
Se referat i næste punkt hvor både regnskab og budget fremgår

4.

17:50 Regnskab og Budget 2022 – 30 min
Bilag udsendt – Administrationsleder Johan deltager
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Budget skole
Vi har besluttet at lave en investeringsplan. Vi vil ikke skære i alt det der understøtter inklusionen. MED-udvalg
enig. Vi må gerne køre i underskud i et par år, hvis vi er mere inkluderende.
På sigt er der ca. 5 specialklasse elever der stopper i 2024 – det hjælper os. Men det er ikke nok. Vi skal være 1
lærer mindre næste år. Vi kan hente 20 lek. på dette, men vi skal være en lærer mindre. Eleverne får en
studietime mindre og 2x30 min pause om dagen. Men vi undgår at skære på AKT, Ressourcecenter, to-lærer.
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Det er nogle gamle bygninger. Der er flere steder – synlige og usynlige – der trænger. Vi er nødt til at holde os til
det niveau vi er tildelt. Ferierengøring, vi laver de ting vi kan selv m.m. Vi prøver at holde os på det tildelte
budget.
Kantine – hun har aldrig solgt så mange dagens ret som nu. Der kommer et nyt betalingssystem. Dette kan også
hjælpe os på vej.
Vi har lavet et realistisk budget. Udpegningen får vi kun 5/12 dele af. Der er noget vi får gevinst af i 2023.
Drift – vi tror på det er realistisk. Sat penge af til lejr m.m.
Vi får ekstra bevilliger - mellemformer, de 32,
2022-2023 bliver også et spartansk år. Dette skal personalet inddrages i. Det er aftalt i skolebestyrelsen og med
lærernes TR, at medarbejderne orienteres om budget den 22/3. Det vil sige, at det først er på denne dato 22/3,
at lærerne må vide, at der er en lærer mindre næste år. På den måde sikrer vi det bedst arbejdsmiljø ved at
processen kun tager 4 uger, hvor der er usikkerhed om, hvem af os, skal flytte til en anden skole.
Dette budget er godkendt

Budget for SFO
- Ser fin ud.
- Vi kommer ud med et merforbrug.
- Ekstra udgifter i corona
- Underskud på 200.000
- 70.000 på opsparing
Dette budget er godkendt

5.

18:20 Fortsat brug af §16 b og d – 10 min
Kortere skoledag med mere tovoksen
Bilag udsendt
Vi anbefaler, at vi igen næste år bruger denne model jf bilaget til dette møde.
Alle bakke op om forslaget i bilaget og er enige om at vi fortsætter brugen af §16b og d. Så eleverne får kortere
skoledage men med flere tovoksen timer.

6.

18:30 Emner ved møde formænd skolebestyrelse Nord – 10 min
Hvilke emner vil vi gerne vende med andre skolebestyrelser?
- Stigende specialklasse udgifter - Tildeling af midler ift. specialklasseudgifter
- Nysgerrig på tal for at de børn, der er i et andet tilbud, ikke trives.
- Renovering af ældre skoler – stigende priser på vand og varme. Vedligehold
- Budgetmodellen – tildeling af midler ift. klasser. Det er helt fatalt op vores lille skole hvis en årgang går
fra 29 til 28 elever i perioden fra planlægningen af skoleåret i april til opgørelsen af elevtal den 5/9. Vi
kan risikere at miste 900.000 hvis man har 29 elever og en elev der flytter sig inden 5/9.

7.

18:40 LUKKET PUNKT – 15 min

8.

18:55 Eventuelt – 5 min
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-

Henvendelse fra en borger ift. om skolen ikke har behov for tilbygning og udvidelse de næste 10 år. Ift.
lokaler så stemmer det meget godt. Skolerne skal først udnytte de eksisterende klasselokaler og fx også
skoletorvet, før kommunen vil bygge nye lokaler.
Besøg fra kommunen om sikker skolevej den 10/3. Fællesrådet har foreslået Bjørnshøjvej ensrettet.
Skolen ønsker sig markeret p-zone til skolebussen og en Kys og kør zone til forældre.
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