Skolebestyrelsesmøde den 11.12.2018 kl. 17.00-20.00 i
mødelokalet i kælderen.
Forældrevalgte: Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin Bien,
Karina Veng, Mikkel Brunvold
Elevrepræsentanter: Emma, Christoffer
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Poul Højmose, Katja Uth
Afbud:
Mødeleder: Martin Bien Ordstyrer: Karina Poulsen
Referent: Steffen Friis Brahe
Punkt
Beslutning
Ansvarlig
258) Info: 10 min
Nyt fra eleverne

Elevrødderne fortæller om elevernes indsatser, og hvad der rør sig
hos dem.

Fagdag i støbeskeen med emnet ”medbestemmelse”.
Elevrådet har fokus på afholdelsesformen, men forventer
også at kunne være med til at bestemme indholdet på en
sådan dag.
Medbestemmelse stammer fra elevtrivselsundersøgelsen
specielt for udskolingen.
Punktet er beskrevet i skolens udviklingsplan (LUP)

Emma og
Christoff
er

Link

DM i fagene blev afholdt i billedkunstlokalet. 35
deltagere.
Serverbrud ødelagde aktiviteten/kvalifikationen, da flere
elever missede opgaver, hvilket generelt gav forvirring.
259) Kommunikation/Film:
15 min

Vi ser to film fra kommunikationsdagen og drøfter, hvordan skolens
værdiord er blevet omsat i filmen.

Katja

260) Info/Drøftelse: 20 min
Regnskab/Budgetopfølgning

Steffen giver en præsentation vedr. regnskabet/budgetopfølgning. Se
bilag

Steffen

Kort drøftelse i forhold til værdiordene – nysgerrighed –
viden – glæde.

Supplerende kommentarer til regnskabskommentarerne.

Bilag

RULL projektet fylder naturligvis – vi har øremærket
penge til dækning af udgifter som uundgåeligt vil dukke
op i et byggeprojekt.
Udgifterne på specialklassebørnene, hvor børn, der bor
her i distriktet, men er i en specialklasse på en anden
skole, stiger. Vi sætter ubetinget barnets tarv før
økonomien og det koster.
261): Info/Drøftelse: 10 min
RULL

Hvor er vi i forløbet – deadlines?

Lige nu er vi i nedbrydningsfasen – kig billeder på
hjemmesiden her

Katja/
Steffen
Link

262) Info/Drøftelse: 20 min
Udskolingen

Hvordan gør vi på Lystrup Skole i udskolingen? Hvilke tilbud ift.

Poul

uddannelsesvalg mm. har skolen til eleverne og hvilke forventninger
er der i forhold til forældrene? Poul laver et oplæg.

Nævneværdige lovgivningsmæssige ændringer i
udskolingen er vedtaget i forhold til det kommende
skoleår for at styrke det praksisfaglige:
1) Et toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag
2) Ret i 9. kl til erhvervspraktik
3) Styrkelse af projektopgaven

Link

Bilag – stadigt under udarbejdelse – er udleveret
omhandlende ”forberedelserne til en
ungdomsuddannelse i udskolingen”. Bilaget indeholder
aktiviteter, initiativerne og tiltag i forhold til 7-9 klasse.
Poul gennemgik bilaget med supplerende bemærkninger.
UU vejlederne, FU samt skolen er de, som arbejder
sammen i forhold til udførelse af nævnte punkter.
Årgangsmøderne i 8. klasse er vigtige i forhold til at
forældrene møder op. Det er langt fra tilfældet i dag.
Det skal vi gøre bedre – det er et vigtigt møde, som ikke
indeholder det samme som 9. klasses mødet. Det er en
stor væsentlig informationspakke, som er på programmet
den dag.
Et punkt omkring forventningerne til forældrene skal
være en del af ovennævnte bilag. Det må vi sikre via
løbende informationer – ikke kun fra UU vejlederne, men
også ved selv at være aktive - og via børnene.
Vi skal have forældrene med til mødet.
De unge, der bliver erklæret uegnet, er de unge UUvejlederen har sit fokus. De, som bliver erklæret egnet, vil
være de unge, som forældrene selv skal følge op på.
263) Drøftelse/Beslutning:
20 min

Læsebåndet på Lystrup Skole tager tid fra de enkelte fag. Hvordan

Katja

opgør skolen timerne til læsebånd?

Ingen tvivl om at læsebåndet skal fortsætte.
Skolen regner fremadrettet læsebåndet ind i den
understøttende undervisning. Derved sikres
undervisningstiden for alle fag.
264) Info: 10 min
Siden sidst

Katja informerer om skolens aktuelle tilstand, herunder Fravær.
Forældrerådene – forår?

Elevfraværet er faldende, hvilket er meget positivt ikke
mindst da punktet er et tilsynspunkt.

Katja

265) Info til forældre fra
skolebestyrelsen: 5 min

Hvad skal skolens forældre vide noget om?
Mikkel sender skriv til Katja – 5 punkter.

Aftensmad 18.50 – 20.00

Juleafslutning

Punkter til kommende
møder

Kommunikationsstrategi intern/ekstern (jan)
Udskolingen – strategi
Antimobbestrategi
Forældrearrangementer
Skolefester – input fra forældre – omvendt brainstorm
Skolebestyrelsesdag
Mad og måltidskultur
Foreningsarbejde
Struktur og Rammer for at skabe den bedste skole

God jul til alle
og tak for i år.

Næste bestyrelsesmøde er den 29.1.2019

Regnskabskommentarer oktober

forventet regnskab

Undervisning
I forhold til sidste regnskabsindberetning (september 2018) gælder afvigelserne fortsat.
På negativ siden: Specialklasser (etablering m.m.) tkr 100 antallet af specialklassebørn tkr 200
(elevtal se nedenfor)

På positiv siden: energibesparelse tkr 100 (vand) samt regulering af delbudgetter tkr 190.
Udsigten var i september en netto negativ påvirkning på tkr 110 af det budgetterede
driftsunderskud, således det ville stige til i alt tkr 950. (budgetteret minus tkr 841)
Siden september har vi kunnet indhente ”det tabte” og lidt mere til. (i alt tkr 300)
Tre forhold har medført ”indhentningen”:
1. Stor varmeregning forskudt til 2019 (tkr 100)
2. Sparet penge på køb af ekstrarengøring som følge af RULL (tkr 50)
3. Elevtalsreguleringen blev ikke så voldsom som forventet (netto 150).
Derudover minimerer vi fortsat enkelte delbudgetter og agerer meget med måde, som vi har
gjort hele året.
Vi forventer nu, at driftsunderskuddet lander på tkr 650 (forbedring i forhold til budgettet på tkr 200),
hvilket vil resultere i en negativ opsparing på tkr -300, når 2018 er tilendebragt.
Vi har - afledt af vores RULL projekt - selv måttet bruge penge på låse, IT, wifi, inventar i alt ca
tkr 125 – alle penge som var forhåndsreserverede til disse eller lignende formål ifbm RULL.
Vi har et uafklaret punkt vedrørende merudgifterne ved svømmehallen og tjenesteboligen,
hvor vi i år har indkalkuleret en ekstra bevilling på tkr 150, som kompensation til merforbruget.
(vi har allerede modtaget tkr 33 til tjenesteboligen). Vi skal dér have afholdt et møde med forvaltningen
også i lyset af budget 2019 - energiudgifterne er fortsat uforholdsmæssigt høje (varme og El primært

- vand er normaliseret)

Vi tror på at kunne forbedre resultatet yderligere ved ikke at bruge alle delbudgetterne, men
spare yderligere dér. Vi når ikke at det opsparede overskud bliver nul, når vi går ud af 2018, men
det er vores mål. Vi får rigeligt brug for det næste år hvor udgifterne til specialklassebørnene
kommer til at blive en meget stor udfordring.
Som en bemærkning skal nævnes at

I den negative opsparing er indeholdt tkr 350 til toiletprojekt samt et tilbageværende beløb
svarende til ca tkr 150 afsat til RULL (oprindeligt tkr 270) - disse penge formodes IKKE at nå at
blive betalt i 2018, hvorfor vores opsparing ultimo året (på papiret/i styringsværktøjet)
formentlig kommer til at være omkring 100 til 200 i plus - dette vil give et forkert billede af den
reelle opsparing.
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Regnskabskommentarer oktober

forventet regnskab

SFO
I forhold til sidste regnskabsindberetning (september 2018) gælder afvigelserne fortsat.
Sygdomsforløbene er ved at være afsluttet. 2 af 3 har genoptaget arbejdet og den sidste har vi
sagt op. Det betyder vikarudgifterne holder ved året ud, da der stadig er udfordringer med at være
på 2 matrikler ligesom specialklassebørnene også kræver sit.
Den sidste periode på sygdomsforløbene fik afslag på refusion??, noget vi ikke normalt tidligere
har fået – men åbenbart ny praksis og en måde for dagpengekontoret at spare penge på.
En faktor vi fremadrettet må regne med er i spil!. Vi har heller ikke – som forventet - fået §56
bevilling (afslået) på fraværet fra den som har haft en §56 bevilling.
At få specialklasser har også medført en del arbejde i regi af SFO’en ikke mindst i forhold til regler,
bevillinger for vidt gående handicap samt flytning af SFO indmeldelser m.m. Desværre fandtes
ingen manual, så der har været en del misforståelser ingen tingene ny efterhånden er ved at være
på plads.
Summa summarum er, at vi fortsat har en forventning om et driftsunderskud i 2018 ca. tkr 250 og
da opsparingen er tkr 128, viser beregningen lige nu, at vi - når året er omme – umiddelbart ender
med en negativ opsparing på tkr 125.
Dette er sagt med den in mente, at alle budgetterne fortsat forventes brugt fuldt ud – dog er
tilrettet tkr 20 i aktivitetsbudgetterne.
Vi forventer at kunne ramme 0.
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