Lystrup Skole – skolebestyrelsen
Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 13/4-16
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Annemette Skjøttgaard, Peter Marker, Dorthe Johnsen, Birgitte Ingwersen,
Erik Jensen, Jeanett Wibling, Morten Andersen
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Torben Olsen
Elevrepræsentanter: Lærke Beck, Mathias Poulsen
Ledelse: Jan Thomsen, Steffen Friis, Katja Uth
SFO: Per Andersen
Afbud: Dorthe Johnsen, Birgitte Ingwersen, Erik Jensen, Lærke Beck og Katja Uth.
Mødeleder: Annemette Jensen
Ordstyrer: Morten Andersen
Referent: Steffen Brahe - dagsorden godkendt.

Punkt

Beslutning

9) 5 min
Nyt fra eleverne

Elevrådet søger om dispensation til lempelse reglerne for
hvad der spises/drikkes på skolens areal.
Ikke alle lærere inddrager i dag ”usunde ting”, når elever
medbringer ”slik/sodavand” m.m. og det kan virke forvirrende i forhold til håndhævelse af ordensreglerne.
Det er vigtigt ”det usunde” inddrages.

Ansvarlig

Skolen har et udviklingspunkt, som hedder sund kost, og i
det lys er det vanskeligt at forestille sig, der vil kunne åbnes
op for ”det usunde”. Skolen har endvidere en sundhedspolitik, som vil kollidere med en eventuel dispensation.
Holdningen er klar til det ”usunde”: det er NO go.
Et ønske om håndsprit i specielt de store klasser. ”Det er
ikke nødvendigt at spritte hænder, når man omgiver sig med
raske mennesker” - det er de generelle anbefalinger fra
sundhedsstyrelsen. De anbefalinger følges på skolen.
Derimod vil der kunne gøres en indsats for, at der blev ryddet op/klargjort til rengøring i klasserne. Oprydningen specielt i E-huset er ikke altid dér, hvor den burde være.
Eleverne & Ledelsen undersøger nærmere hvilke tiltag vi
kan foretage i forhold til hygiejne.
Eleverne fortæller selv, at elevernes færden på toiletterne
ikke altid efterlader toiletterne i en ”indbydende” stand.
Papir på gulvet, tis på gulvet kunne være eksempler.
Kunne måske blive et delpunkt under ”hygiejne”.

Elevrådet
behandler
forholdene
omkring
hygiejne
videre til
elevmøderne
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10) Dialog: 30 min
Kvalitetssamtalens udviklingspunkter, bilag 3.
Generering af input til ledelsen
for det videre arbejde med udviklingspunkterne, så forældrenes
tilfredshed øges.

11) Orientering: 5
min
Høring ift. SFO for 4.
klasserne
+ Rullmidler

Punktet udskydes til næste gang. Bestyrelsen vurderer, det
er nødvendigt Katja deltager i punktet.
Der er tid nok til at kunne behandle udviklingspunkterne inden den lokale udviklingsrapport skal udfærdiges ultimo
2016. At kunne ”nå” at indarbejde udviklingspunkterne allerede fra næste års skolestart vil ikke kunne nås.
Der er afsendt høringssvar i forhold til besparelserne, hvor
et delelement var, at 4. klasserne flyttes til FU.
Der er ny høring i forhold til RULL midler. Fristen er den
29/4. I indstillingen er der omtalt en bevilling til Lystrup
skole på 4 DKK mio. Men det fremgår ikke helt klart i byrådsindstillingen, hvad de penge skal bruges til – alt taler for at
pengene er afsat til FU.
Mål i forhold til høringssvaret vil klart være, at vi vil kæmpe
for at de faciliteter som Elstedgård i dag tilbyder, kan reetableres her på skolen. At kunne beholde Elstedgård til der
findes et reelt alternativ på skolen vil også være vigtigt.

12) Dialog: 15 min
Principper – bilag 4.
Afdækning af, hvem
der kommer med udkast vedr. de forskellige principper.

Afgrænses således vi på dette møde prioriterer de principper, som står beskrevet i folkeskoleloven.

13) Godkendelse: 15
min
Godkendelse af budget 2016, bilag 2

Godkendt. Der budgetteres med et driftsunderskud på tkr
115. Dette underskud vil blive dækket af det overførte opsparede overskud på tkr 123.

De forskellige principper kan ses på vedlagte bilag incl. prioriteringen og hvem som gør hvad.

De penge som ”findes” i løbet af budgetåret skal i videst
muligt omfang kanaliseres til bygninger, vikarer og specialklassebørn. Disse 3 punkter er de punkter, der er størst usikkerhed omkring.
Generelt kan siges at budgettet i år er lidt mere presset end
de tidligere år. Dette hænger også sammen med vi snart
ikke længere kan udskyde bygningsvedligehold/forskønnelse. Kendetegnende for de tidligere år har været at såfremt der har været behov for yderligere ”varme hænder”
er det netop bygningspengene/inventar pengene som er
blevet benyttet, med den konsekvens der er blevet brugt
mindre på bygningerne indvendigt og inventaret.

Høringssvar
som separat
nyhed på FIntra og
hjemmeside.

Høringsmateriale
sendes rundt
og Peter og
Steffen fabrikerer et høringssvar

bilag
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14) Orientering: 5
min
Princip–budget, bilag 1
Dialog og beslutning
af princippet.
Pause 18.15 – 18.45

Princippet er godkendt.

15) Orientering: 15
min

Gemmes til når Katja er her.

Strategiske overvejelser - LOKE
Ledelsen orienterer omkring de
næste års strategiske overvejelser.

16) Dialog: 20 min
Skolebestyrelsesvalg –
bilag 5.
Beslutning vedr. Fysisk contra digitalt
valg, samt fremlæggelse og godkendelse
af tidsplan.

Appetitvækkere er et tema. Skolebestyrelsen vil rigtig gerne
”nå ud til” flere forældre. Valget er en oplagt mulighed til at Tekst fra
Annekunne informere om arbejdet samt indholdet.
mette
Besked på Intra med link til bestyrelsesmedlemmerne og deres ”tekst”.
Praktiske spørgsmål:
Tidsfristen kan blive svær at overholde – kan den udskydes
lidt?
Hvordan sikrer vi at de kommende 0 klasses forældre får
mulighed for at stemme / stille op?
Hvad med de nuværende 9. klasser?
Enighed om der afholdes elektronisk valg.
Hvert bestyrelsesmedlem skriver 3 linjer som appetitvækkere til nye bestyrelsesmedlemmer.

17) Dialog: 5 min
Skolebestyrelsens
punkt til hjemmesiden.
18) Evt.: 5 min
Orientering vedr.
0.klasse

Praktisk
fra Katja

Link til bmedlemmerne

Næste gang.

Næste gang Katja
Samtidig information om planlægningen af det kommende
skoleår.
Eventuelt:
Bevilget kr. 25.000,- således 6. klasserne næste år vil kunne
komme på en 1 dags tur til Danfors Universe.
Miljø og Teknik er kommet vores ønske i møde i forhold til
anlæggelse af ny asfalt på/renovering af den lille P-plads
ved tandlægen/Brugsen. Glædeligt at det nu er sket.

Se mere om skolebestyrelsesarbejdet på denne side Skolebestyrelsesarbejde og tjek især menupunktet
midt på højre side: Tilbud om kompetenceudvikling.

