Skolebestyrelsesmøde

torsdag den 7/6-2012

Referat

Skolebestyrelsesmøde d. 7/6-12
Tilstede: Mie Bruun (formand), René Berg (næstformand), Steen Helles (skoleleder), Mette Purup (lærer),
Ann Stoltze (SFO leder), Steffen Friis Brahe (administrativ leder), Mette Gundorph Wihlborg, Tina Ruhe,
Erik Bendix Jensen, Dorthe Møller Johnsen (forældrerepræsentanter). Randi Christensen Stabell
(formand SFO forældreråd)

Afbud fra: Peter Marker (forældrerepræsentanter), Ulla Jul Madsen (lærer), Morten Fjord (pæd.
leder), Asbjørn Eeg Schøler & Mette Weje Andersen (elevrepræsentanter).
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Mette ordstyrer. (sidste referat godkendt i henhold til tidligere vedtagen procedure)
2. Visionsarbejdet
Foredrag af Lone Berg (formand for skoleudviklingsudvalget – Risskov Gymnasium)
Proces for udvikling af vision og strategi. Erfaringsdeling fra 3 gymnasier. Med ekstern sparring.
Udfordring: Værdisæt som kunne konverteres over til en vision og målsætninger.
Mål: bedre resultater. Delmål: mindske frafald og fravær. Øge karaktererne.
Ejerskab et nøgleord. Opmærksomhedspunkter.
”tæt på den enkelte elev”. Både som støtte (udfordringer) / potentiale udnyttelse (talentudvikling)
Matche niveauet på den enkelte elev. Bestyrelsens berøring med projektet har været via
kvalitetsudviklingsplanen, som de har godkendt. Eleverne har været hørt via
elevtrivselsundersøgelsen, men ikke yderligere været involveret.
Oplægget blev vendt primært i relation til rollefordelingen mellem skolen og bestyrelsen. Hvad skal
vi fremadrettet skal bruge mere energi på. Fælles fodslaw forudsætter arbejde i dybden med
temaerne! Temaer? Udvalgsarbejde? Hvordan involveres og sikres ejerskab? Fokusering? Hvad er
der behov for på vores skole her og nu?
Steen orienterede lidt omkring nogle af de projekter som pågår (uddannelse af inklusionsvejledere,
folkeskolens fælleskaber (besøg hos hinanden), inkluderende læringsmiljøer, samarbejde med
Virup Skolen, skoleledelsesprojekt, besøg af andre lærere og pædagoger m.m.)
Tages op igen efter sommerferien. Der skal laves udviklingsplan til september med udgangspunkt i
kvalitetsrapporten, og det skal Bestyrelsen involveres i.
3. SFO-Budget (fremsendt forud på mail)
Kommentarer til indtægter og det påvirkelige i ændringer i elevtallet.
Budgettet er ansat således det kan rumme et eventuelt fald i elevtallet.
Budgettet godkendt.
4. Høring vedr. skolestruktur
Bestyrelsens svar er her:
”Skolebestyrelsen på Lystrup Skole tager forliget til efterretning.
Vi er meget tilfredse med, at Lystrup Skole i strukturanalysen er beskrevet som en bæredygtig
skole, og at skolen i forliget også forsat bevares som en skole med elever fra 0. -9. årgang under
samme tag med egen ledelse.”
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5. Høring vedr. Analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet
Bestyrelsen laver ikke noget høringssvar.
6. Budgetopfølgning
I opfølgningen var der særligt fokus på de poster vi har den mindste kontrol med.
Energiudgifterne er fortsat meget afhængige af svømmehallens drift. Ustabiliteten dér forårsager et
markant merforbrug i forhold til budgettildelingen og det er et punkt vi p.t. er i dialog med
Byggeafdelingen om. Sidste år blev vi ”godtgjort” kr. 430.000,00 og i år har vi indregnet en
godtgørelse på samlet kr. 830.000,00 i budgettet. Af det beløb er kr. 400.000,00 blevet prioriteret i
relation til investeringer. Vi mener dog stadig at have ”godtgørelser” til gode.
Løn udgifterne, som udgør 72% af budgettet, er foran budgettet. Dette henføres til de store
vikar/støtte udgifter. Og det er i det lys af udskyder investeringerne jvf punkt 7.
Udgifter til specialkasseelever ligger p.t. på budgettet. Vi er økonomisk ansvarlige for de elever –
bosiddende i vores skoledistrikt - som kommer i specialklasser. Dette uagtet om det er elever som
går på skolen eller de går på andre skoler.
7. Budget 2012 (udmøntning af ”svømmehalsmidler” )
Det godkendte budget indeholder en passus omkring et investeringsbeløb på kr. 400.000,- som
skulle træde i kraft, når vi var garanteret ”godtgørelsen” i forhold til overforbruget på
svømmehallen. Penge skulle så (kort fortalt) investeres i IT*, lofter og toiletter.
Bestyrelsen har besluttet at dele af ovenstående investering afventes indtil 5/9 2013, hvor
børnetallene (og dermed store dele af budgetindtægtstildelingen) fastlåses. Endvidere håber vi
også på det tidspunkt at kunne ”normalisere” udgifterne til vikarer og støtteforanstaltninger ved
interne optimeringsmæssige og effektiviseringsmæssige tiltag.
3 lofter som endnu ikke er udskiftet bliver dog udskiftet her i sommerferien.
(Ift. IT investeringerne påbegyndes nu en analyse/klarlægning af hvilke produkter, som udbydes mhp at kunne anbefale konkret køb)

8. Kantine.
Indledningsvist på mødet havde vi besøg af Toni Andersen, Elsted Skole som viste mad fra
hendes køkken. Hun viste og fortalte om nogle af de muligheder, der ligger i madudbud Elsted
skole tilbyder. Maden blev ligeledes prøvesmagt.
Skolebestyrelsen besluttede, at kantinen efter sommerferien forenkler madudvalget, men at vi
samtidig indfører internetbaseret madbestilling – hvor udvalget vil være ikke kun meget bredt,
men der arbejdes også for at maden bestilt via internettet er billigere end hvis købt fra
kantinen. Maden vil fremover vil blive leveret af Elsted Skole.
Fremadrettet laver vi løbende evaluering på bestyrelsesmøderne. Senest om ½ år.
9. Eventuelt og siden sidst.
Endnu ingen afklaring i relation til besættelse af 2 barselsvikariater. Vi håber på snarlig afklaring.
En lærer har søgt orlov.
Næste møde:
Steen og Mie sætter dato for næste møde inden sommerferien (ca ult. August)
- specialundervisning
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