Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. juni 2017, kl. 18-21
på indskolingen Gl. Strandvej
Emner

Pkt. 1

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2

Møder næste år
Evt et møde mere (bilag)

Pkt. 3

Opfølgning og status
Økonomi (bilag)

Beslutninger

Referat godkendt
Dagsorden godkendt

Anders har foreslået, at der lægges et ekstra skolebestyrelsesmøde i møderækken. Det blev vedtaget. På den måde sikrer vi, at der er møder i alle
månederne.
Hans: Vi ligger for højt i vores forbrugsprocent på
nuværende tidspunkt. Det skyldes bl.a. udbetalinger, når medarbejdere stopper, og fordi der har
været udbetaling af særlig feriegodtgørelsen. Hans
vil kigge nærmere på tallene.
Anders har fået foretræde på BSU. Han redegjorde
kort for hvilke udfordringer, han vil fremhæve.
Vigtigst er den økonomiske situation, som skolerne
befinder sig i. Denne situation skaber usikkerhed
og, gør det vanskeligt at fx prioritere IT og andre
tiltag. Der blev efterfølgende drøftet hvilken
form/taktisk Anders skulle bruge. Der var enighed
om en konstruktiv og fremadrettet form, der stadig
bærer præg af den økonomiske alvor, som vi befinder os i.

Pkt. 4

Skolebestyrelses årsberetning, årsberetning, budgetstatus, oplæg til byrådet vedr.
næste års budget

Pkt. 5

Evaluerings af bestyrelsens virksomhed

Ole kommer med et oplæg om en årsberetning.
Morten mindede ligeledes om, at bestyrelsen skal
godkende elevernes skemaer. De vil blive sendt,
når de er færdige.
Morten: Vi “drifter” godt og arbejder generelt godt
og målrettet. Sidste referat havde den ønskede
kvalitet og form. Dagsordenerne bør være mere
udførlige og tydelige. Principperne bør ikke figurere
under skolebestyrelsen på hjemmesiden, men under de generelle informationer/profil fra skolen.
Mange har sidste år i bestyrelsen. Derfor ville det
være smart, at prioritere det sidste skoleår samt
finde ud af om nogen allerede nu ved, de vil genopstille.
Det blev ligeledes drøftet, hvordan bestyrelsen kan
agere i forhold til en fremtidig skolestruktur.
I forhold til arbejdet i bestyrelsen generelt, udtrykte både elev- og lærerrepræsentanter, at bestyrelsesarbejdet giver mening, og at der bliver lyttet.
Hans udtrykte ligeledes sin tilfredshed med arbejdet i bestyrelsen - både hvad angår opbakning og
modspil. Jan supplerede med, at bestyrelsen er
lyttende og tager udgangspunkt i at skabe en god
skole.

Pkt. 6

Aktuelle emner i øvrigt – herunder nyt fra
ledelsen, personalet, elever

Pkt. 7

Evt.

Hans: Forældreforeningen skal have nye medlemmer. Flere forældre stopper snart, da deres børn
går ud om senest et år. Et forsøg på at hverve nye
medlemmer har desværre ikke båret frugt. Det
blev drøftet, hvordan vi/forældreforeningen kan
hverve nye medlemmer. Der var enighed om, at
årets første forældremøde er det rigtige sted at
gøre det.
Anders og Jakob deltager i dialogmødet.
Der har været ansættelsessamtaler på Indskolingen. Vi håber vi fået ansat 2 nye lærere. Vi mangler den endelig bekræftelse, da samtalerne blev
afsluttet 30 min før skolebestyrelsesmødet start.
Politisk initiativ vedrørende skolepolitiken skal på
som punkt til mødet i august.
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