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Referat af skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 20.9.2011 kl. 19.00 – 22.00 i mødelokalet
Til stede: Mie Tirstrup Bruun-Hansen (formand), René Berg (næstformand), Susanne Krarup Nielsen, Dorthe Møller
Johnsen, Peter Marker (alle forældrerepræsentanter), Mette (formand elevrådet) Asbjørn (næstformand elevråd), Ulla
Jul Madsen (UM – lærer), Mette Purup (Me – lærer), Steen Helles (SJ - leder), Ann Stoltze (AS – SFO leder), Morten
Fjord (MN - pæd. leder).
Afbud: Niklas Grønlund Lind, Mette Gundorph Wihlborg, Erling Hald (EH - administrativ leder)
Mødeleder: Mie Tirstrup Bruun-Hansen
Ordstyrer: Dorthe Møller Johnsen

1. Godkendelse af dagsordenen - Godkendt, efter tilføjelse af punkter om:
- Orientering om LOKALESITUATIONEN fra SJ (under meddelser)
- Præsentationsrunde (2A)
- Korsang (under meddelser)

2. Godkendelse af referat – Godkendt
2A præsentationsrunde fordi de to elevrådsrepræsentanter deltager i mødet i dag.
3. Vision for skolebestyrelse/skolen
René holder oplæg om igangsætning af visionsarbejdet (der uddeles kopier). René ønsker at vi også har dette punkt på
næste møde, så vi i dag præsenteres for ideen og tankerne bag ved, og næste gang bliver mere konkrete i vores videre
handlinger.
Diskussion og drøftelse om oplægget, der er positiv opbakning til at komme i gang med arbejdet med at formulere
vision, mission og finde ud af at hvilket ”produkt”/indsats vi så skal styre efter/arbejde med. Altså hvilken strategi vi
skal arbejde med.
Hvad er en god skole? For forældre, elever og medarbejdere.
Vi arbejder på næste møde ud fra et oplæg som René, Mie og evt. Niklas og ledelsen sammen laver ud fra
Renés oplæg. Oplæg til en til halvanden times oplæg på næste møde.

4. Rammer for mål og indhold i SFO
Ann holder oplæg om arbejdet med rammer for mål og indhold i SFO. Randi, formand for forældrerådet, deltager i
dette punkt og giver forældrevinklen på sagen, bl.a. en kritik af, at der hele tiden deles op i SFO og undervisning, når
der andre gange tales om at vi sammen skal løfte det fælles ansvar.
SFO forældrerådet ønsker at SFO forældrerådet ”nedlægges” og inkorporeres i skolebestyrelsen.
Tilbagemelding til B &U om status via spørgeskema. SFO forældrerådet kommer til lave ordinært valg og vil
herefter drøfte samarbejdsaftalen mellem skolebestyrelsen og SFO forældreråd, for en mulig fremtidig
ændring, hvor SFO rådet deltager i skolebestyrelsesmøderne. Denne beslutning indskrives i
spørgeskemaet.

5.
Budget 2012
Steen orienterer om processen med de kommende besparelser. Der er udsendt et ”sparekatalog” fra centralt hold.
På SFO området er der forslag om en besparelse på cirka en halv stilling pr. år.
For undervisningen er der forslag om der spares ved at lave en forhandling med DLF, hvor man ændre på faktoren, så
lærerne skal ”undervise mere” og dermed kommer en besparelse. Der er også forslag om strukturændringer, hvor der
skal nedlægges skoler, så der bliver en mere ideel klassestørrelse i hele kommunen. Der er forslag om at nedlægge 2-5
skoler.
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Der er ingen høringsmulighed, men man kan søge fortræde for udvalget.
Forslag om at budgetudvalget træder sammen og prøver at undersøge hvordan man kan indregne
besparelsen med øje for strategiarbejdet og det fremtidige drift af skolen. Steen mener der skal ændres i
kommissoriet for budgetudvalget før vi kan gå i gang med sådan et arbejde, og vi skal have inddraget den
nye administrative leder i processen. Steen indkalder til et kommende møde.
6. Høring vedr. tosprogede busbørn
Steen redegøre for Enhedslistens forslag der er sendt til høring. Der lægges der op til at de børn der normalt sendes til
fx vores skole, skal have lov til frit at vælge en skole tæt på hvor de bor.
Ledelsen har lavet et forslag til høringssvar.
Skolebestyrelsen tilslutter sig ledelsens høringssvar, som sendes ind som skolebestyrelsens høringssvar.
7. Meddelser
Mie
- 7. oktober vil Mie komme med til Erlings afskedsreceptionen og aflevere en gave til ham.
Steen
- Vi har ansat Steffen Brahe som ny administrativ leder. Han har tidligere haft ledelsesposter i bankverdenen, men vil
nu gerne have job i en helt anden verden.
- Steen har skrevet ud om skolebestyrelsesvalget på hjemmesiden. Det ser ud til at der lige nu er 4 kandidater til de 3
pladser. Steen vil indkalde de 4 kandidater til et møde, for at finde ud af om der kan laves et fredsvalg. Fristen er den
23/9.
- Der mangler en repræsentant i Trivselsudvalget, da Niklas har valgt at flytte sin post til IT strategiudvalget.
Interesserede kan henvende sig til Morten, hvis de er interesseret.
- Korsang ønskes udbudt på skolen. Vi bringer det videre til de relevante lærere.
- Lokaleplan nu og fremover:
Lige nu har vi fyldt alle klasseværelser ud, men ifølge lokaleprogrammet har vi stadig to ”ledige klasser” og er derfor
ikke i betragtning til udbygning. Hvis vi /når vi får vandreklasser skal vi kunne tåle op til 4 vandreklasser på en årgang
med 4 klasser. Prognoserne siger at vi bliver 3 klasser næste år og 4 klasser året efter før det falder mere permanent til
3 klasser.
10. Evt. og siden sidst
Situationen omkring kantine vendes. Lige nu er det mad fra Elsted skole der udbydes og de kontraktlige forhold
omkring en eventuelt aftale med Michaels skolemad undersøges.
Referat
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