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Skolebestyrelsesmøde
Mandag, den 15. januar 2018
kl. 19.00 – 21.00
Bente sørger for kage.
Evt. afbud til kontoret senest kl. 12.00 på mødedagen.
Afbud: Lone, Anette og Stig. (Rie deltog i stedet for Stig)
0. Opfølgning på referat fra sidste møde.
PK orienterede om den endelige ordlyd af skolens ændrede værdisætning.

1. Meddelelser:
Elevråd: De ældstes elevråd har haft møde. Mange ønsker om forskellige
småting til klasserne, gangene og toiletterne. Referat afleveret til
pedellen.
Skoleledelsen: Resultatet af Ungdomsskolens sundhedsundersøgelse
sendes til bestyrelsesmedlemmerne.
Formand:
Lærerråd: Thomas orienterede om det kommende stormøde om
”Formålsstyret undervisning” som erstatning for sidste Lærermøde.
SFH: Mogens har gennemgået regnskabet for 2017 med dem, og det ser
godt ud. Arbejder på at finde en ”fleksjobber” el.lign. til ca. 8 timer om
ugen.
Øvrige: Michael S. fortalte kort om nyorganiseringen af
uddannelsesforvaltningen, som en del af den politiske
konstitueringsaftale.

2. Kvalitetsrapport og dialogmøde (2 bilag, 1 vedlagt)
Drøftelse og beslutning
Dagsorden til dialogmødet er sendt til skolebestyrelsens voksne
medlemmer. Forvaltningen meddeler, at den er omfattet af tavshedspligt.
Ting vi ønsker vendt? Hvem kan deltage?
Anne L., Michael og Birgitte.

Skolebestyrelsen drøftede skoleparathedsvurderingen samt
udmeldingerne fra LMU.
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3. Skoleårets planlægning (1 bilag)

Oplægget er på linje med sidste år som ønsket
Drøftelse om tidligere karaktergivning. F.eks. først i august i 8. klasse.
Drøftet. Lærerrådet og elevrådet spørges, og så drøftes det videre på
næste møde.
PK gennemgik timefordelingsplanen og fortalte om ansættelsessituationen
som den ser ud p.t.
Det ser ud til, at vi fastholde elevtallet på omkring 460 elever, men det
ved vi først, når indskrivningen til o. klasse er afsluttet.

Drøftelse og indstilling
4. Skolebestyrelsesvalget (1 bilag)
Procedure og tidsplan har PK lagt ind på hjemmesiden. Beskrivelser fra
nuværende medlemmer om hvad ”arbejdet” i SB indebærer, vil måske
kunne gøre flere interesserede i at melde sig til skolebestyrelsen.

Drøftelse og indstilling
5. Økonomi

MH orienterede om årets resultat, som ender med et ”overskud” på
300.000,-kr. Men pga. overførslen af overskuddet fra 2016, som var
større, har der reelt været et driftsunderskud på ca. ½ mill. Da vi havde
valgt at foretage mange ekstraordinære tiltag- bl.a. klatrenet og
personalets pæd.dage i 2017 - vil vi kunne få balance i driften i 2018
uden at foretage de store besparelser.
De tvungne elektroniske læringsplatforme og administrative systemer
koster efterhånden rigtig mange penge, og den udgift ser desværre ikke
ud til at blive mindre.

Orientering og evt. indstilling
6. Evt.:

EU - støtteordningen til skolemælk.
Der er kommet nye krav for at få støtte. Skolen skal bla. iværksætte og
gennemføre flere tiltag og aktiviteter (læringsaktiviteter), der fremmer
elevernes viden om ernæring, sundhed, landbrug, herunder økologi, som
skal ændre elevernes kostvaner. Skolen skal også vise, at vi er en del af
EU´s støtteordning gennem skiltning og synliggørelse (bannere, plakater,
beskrivelser og lign.) - Ledelsen og sekretariatet synes dokumentations og undervisningstiltagskravene er for tidskrævende i forhold til støttens
størrelse og antallet af elever, der køber skolemælk p.t.
Ordningen og priserne kan fortsætte som nu, også uden den begrænsede
økonomiske støtte fra EU.

7. Punkter til de næste møder:
IT - læseplan. (senere møde)
Elevplaner i Mee book
Kommende møder: 19/2, 12/3, 9/4, 7/5, 11/6

8. Lukket punkt.
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