Referat skolebestyrelsesmøde 15. marts kl. 17.30-20.00
Afbud: Søren. Fraværende: Mads
Ester deltog i fb. m. pkt. 2.
1. Godkendelse af dagsorden
og underskrift af referat
Godkendt
Beslutning:
2. Høringssvar vedr. budgetforlig
LW: Konsekvenserne er at klubben bliver et fritidstilbud fra 4. – 9. årgang. Det bliver meget vanskeligt at give klubben et ordentligt pædagogisk indhold, samtidig med at der ikke er fulgt ressourcer med til opgaven.
Bestyrelsen afgiver høringssvar i overensstemmelse hermed.
LW udfærdiger forslag til høringssvar og udsender til bestyrelsen, så det
kan fremsendes straks efter påske.
3. Bestyrelsesrepræsentant til
ansættelsesudvalg vedr.
administrativ leder
Peter Viuf melder sig til ansættelsesudvalget.

4. Bestyrelsesvalg
Der bliver udsendt orientering om valgprocedure og om hvem der er på
valg inden mødet.
Skoleledelsen laver og udsender en procesplan for skolebestyrelsesvalget.
På valg er. Marie, Peter, Mads og Sussie. Vi har altså brug for mindst 4
kandidater samt et antal suppleanter.
Marie og Sussie har meddelt, at de ikke genopstiller.
Drøftelse
5. NYE analyse
LW orienterede om planerne for NYE og planerne for skoledistriktsændringerne.
LW foreslår at bestyrelsen skriver en tilkendegivelse der anbefaler en
ændring af distriktsgrænsen i fgl. udsendt bilag med virkning fra 2017,
kombineret med en udvidelse af rettighederne for de, der flytter ind i distriktet, indtil der er bygget en ny skole.
6. Ændringer af organisering
indskoling, overgang indskoling
mellemtrin og SFO/ klub
LW orienterede om ændringerne af organisering:

Ændring fra 3 til 2 rul i indskolingen. Her skal bestyrelsen godkende den
planlagte ændring efter medarbejderhøring – det bliver på førstkommende bestyrelsesmøde.
Det foreslås endvidere sammenhængende holddannelsesforløb i dansk
og matematik for indskoling og mellemtrin.
7. Orientering
a. Kvalitetssamtale med områdechef
Bilag: referat af kvalitetssamtale. De valgte indsatsområder er de områder, der er aftalt særligt fokus på.
b. Byggeri. Vi vil se på rengøring i fb. M. byggeriet samt nedgravning af
kablet.
c. Personalesituation
Ingen bemærkninger til orienteringen.
8. Eventuelt
Intet.
For referatet
Mogens Steen Petersen

