Dagsorden

Bestyrelsen

Blad nr. 12

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Anders, Per
Fraværende: Simon og Tobias (afgangsprøve)
Dato: tirsdag d. 20.06.2017

kl. 17.30-20.00

Skolebestyrelsen kl. 17.30-18.45

•

Velkommen/Godkendelse af referat.
Intet.

•

Meddelelser

•

Elever
Intet.

•

Formand
Skolefesten – fundament fremadrettet. Lokalrådet vil forsøge at lave en høstfest
allerede i 2017, med mulighed for koble skolen på i 2018.
Ansættelsessamtaler til de to lærerstillinger. En prøvelse ift. rekruttering med
lille ansøgerfelt
2a kommer til grillpølser hos formanden på torsdag.

•

Forældrevalgte
Ift. sidste skoledag går der historier om frosne karameller. Næste år kommer
der program med regler ud til alle i god tid.
6ab har haft en fantastisk tur til Bornholm i slutningen.

•

Ledelsen
Sydfalster Skole er udtaget til et projekt, der hedder ”Puljeskoler”. Vi forpligtiger
os til at få en procentuel stigning i karakterer i dansk og matematik. Desuden
har vi opgave i, at eleverne kommer kontinuerligt i skole og møder op til deres
prøver. Dette kræver et øget forældresamarbejde ift. de elever.
Hvis skolen formår en stigning på 5% af elever, der får 4 i dansk og matematik
prøvekarakterer, får skolen udbetalt 1,3 mio kroner.
Hele projektet hænger sammen med det forløb, vi er inde i ift. at skolen er
under tilsyn pga. manglende trivsel.
Ansættelsessamtaler på mandag 26.6.2017. fra kl. 13.00.
Nyhedsbrev er opstartet i maj måned og er tiltænkt som et hurtigt i livet på
skolen og praktisk info til forældre.

•

Medarbejdere
Ikke rigtig noget.

•

Orientering: Økonomi
Samlet set et forbrug på 43.3% på personale. Vikarforbruget er højt, men er kendt pga
afgangsprøver og afholdelse af 6. ferieuge.

•

Orientering: Afslutning af skoleåret 2016/2017
Hektisk mhp en fagfordeling, der har haft en noget afkortet periode, da vi valgte at
vente på de to nyansatte.

•

Orientering: Møderække skolebestyrelsen 2017/2018
Vigtigt at møde op d. 22.08.2017 til valg. Vi går videre med Forretningsordenen, der er
godkendt af centerchef. Der er valg til at alle 3 bestyrelser (skole, Daginst og Byens
Hus). Forhåbentligt kan bestyrelserne nå at konstituere sig på dagen.
Stine melder ud efter sommerferien.

• EVT.
Skolebestyrelsesmøder 2017/2018: 22.8(valg), 5.9(konstituering),
7.10(temadag 9.00-13.00), 6.12(julefrokost), 24.1, 6.3, 11.4, 16.5, 18.6(afslutning)

Dagsorden

Bestyrelsen

Blad nr. 13

Møde: Ordinært møde
Afbud fra:
Fraværende:
Dato: tirsdag d. 20.06.2017

kl. 17.30-20.00

Bestyrelse Blishøj/Strandloppen kl. 17.30-18.45
•

Velkommen/Godkendelse af referat.

Godkendt
•

Meddelelser

•

Formand
Ønske om fokus på "Fri for mobberi". Tal pænt kampagne.
Opmærksomhed på medarbejdernes kommunikation med
forældre.

•

Forældrevalgte
Debat om vuggestuebørn der bider andre børn.

•

Ledelsen
Strandloppen nyrenoveret legeplads. Halvdelen af taget renoveres på
grund af utæthed og fugtskader. Stabilt børnetal.
Blishøj. Udfordringer på personalefronten. To nye medarbejdere på ½ år
på grund af mange vuggestuebørn og fast medarbejder på vej på
barselsorlov. Forberedelser til indflytning på skolen.

•

Medarbejdere
Intet

•

Orientering: Økonomi.
Orientering om økonomi taget til efterretning.

•

Orientering: Flytning
Tidsplan for byggeri holder. Byggeriet forventes færdig d. 20. Juli 2017
Blishøj holder åbent til og med fredag d. 4. august. Den "ny"
børnehave/vuggestue åbner på Sydfalster skole mandag d. 7. august.
Overskudende inventar og beskæftigelsesmaterialer tilbydes andre
daginstitutioner i ugerne 33 - 34 (Strandloppen i uge 32) Der afholdes
loppemarked i Blishøj tirsdag d. 29. august kl 15 - 17 hvis der er inventar
tilovers.

•

Orientering: Møderække dagsinst. bestyrelse

•

Evt.

Dagsinstitutionsbestyrelsesmøder 2017/2018: 22.8(valg), 5.9(konstituering),
7.10(temadag 9.00-13.00), 6.12(julefrokost), 24.1, 6.3, 11.4, 16.5, 18.6(afslutning)

Dagsorden

Bestyrelsen

Blad nr. 14

Møde: Ordinært møde
Afbud fra:
Fraværende:
Dato: tirsdag d. 20.06.2017

kl. 17.30-20.00

Den fælles Bestyrelse kl. 18.45-20.00

•

Velkommen/Godkendelse af referat.
Intet nyt.

•

Meddelelser

•

Formand
Lokalrådet vil holde en høstfest på skolen, med fællesspisning og underholdning.
Det næstkommende år, vil skolen være en del af planlægningen og det vil være
et arrangement, der gennemføres i fællesskab.

•

Forældrevalgte
Der appeleres til at have fokus på ”Tal pænt”
Der er også et tema i børnehaven ” Fri for mobning”, to fra børnehaven har
været på kursus og kan være ambassadører for projektet, der kan bringes
videre til skolen.

•

Ledelsen
Torsdag den 20. juli er byggeriet færdigt efter planen. Fredag den 4. august er
sidste dag i Blishøj. Mandag den 7. august rykker børnehaven ind i de nye
lokaler på skolen.

Fredag den 1. sept bliver der officiel indvielse.
Der udskrives en konkurrence for at finde et nyt navn til børnehuset, samt navn
på de 4 stuer. Frist for indgivelse af forslag er den 10. juli og den 12. juli
afsløres vindernavnene.
Efterfølgende skal det kommende navn godkendes.
Tirsdag d. 29.8 er der loppemarked i Blishøj kl. 15.00-17.00. Alt skal være ude
d. 31.8.2017.
Byens Rum (skolegårdsprojekt) starter op i morgen 21.6, og lokale fra
Lokalrådet bistår med nedrivning i løbet af sommeren. Efterfølgende etableres
Multibane og en bakke i løbet af 2017 med deadline inden jul. Her indbefattes
nedrivning, udgravning og belægning. Desuden vil der blevet arbejdet videre,
men dette kræver fondsansøgninger ift. Parkour og ude køkken mm.

•

Medarbejdere
Intet nyt

•

Orientering: Økonomi
Gennemgået på de separate møder

•

Orientering: Valg til bestyrelser 22.8.2017 kl. 17.30-19.30
Forretningsordenen er godkendt, således at der på ovenstående dato er valg til de 3
bestyrelser (dagsinst., skole og Byens Hus). Stine indtænker logistik ift.
mødeafholdelse, så møder kan ligge i forlængelse af hinanden.

•

Evt.

Skolebestyrelsesmøder 2017/2018: 22.8(valg), 5.9(konstituering),
7.10(temadag 9.00-13.00), 6.12(julefrokost), 24.1, 6.3, 11.4, 16.5, 18.6(afslutning)

