LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Bestyrelsen

Blad nr. 10

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Ida kommer senere. Signe, Marlene og Peder kommer efter forældremøde i 3a. Stine
Fraværende:
Dato: tirsdag d. 30.10.2018

kl. 17.30-19.30

1. Velkommen/Introduktion(FÆLLES).

2. Stine(praksisvejleder) Indlæg vedr. KUP 17.30-17.45 (FÆLLES)
Kort oplæg vedr. KUP og små øvelser til bestyrelsen.

3. Orientering: Gennemgang af økonomi (Forbrug pt) (FÆLLES)
Søren informerer kort. Forbrugsprocent på 73.2 samlet for Landsbyordningen. SFO er
skævt fordelt, da der trækkes på vikarkontoen for et bevidst øget forbrug af fast vikar.
Sidste overslag er givet til anlæg af udvidelse af kantine. Når tilsagn er givet, slås
stilling op.
PC sammenligner vikarforbrug med tidligere budgetår ift. argumentation for ændring af
kontostørrelse.
Der kommenteres på kantine. Efter sygdom og ekstra indtjening i forbindelse med
udveksling i maj, ligner det et forventet underskud.

4. Orientering: Dialogmøde med BFU d. 22.10.2018 (FÆLLES)
BFU (Børne, Familie og Uddannelsesudvalget) er som udgangspunkt positive. Første
gang, mens Ida er med, at det ikke handlede om besparelser, men at der i det
kommende gives penge.
Spørgsmål vedr. brugerundersøgelse kunne være bedre gennemtænkt, da det var
usikkert, hvad der reelt blev spurgt.

5. Orientering: Information vedr. byggeri (FÆLLES)
Rundvisning i alle ”nye” kroge
6. Meddelelser (Bestyrelse opdelt)


Elever
Toiletter rengøring. Skydedør til handicaptoilet kan gå i baglås? Dette tages op
med Ejendomscenteret.
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Store elever bruger stadig toiletterne i indskolingen. Dette tages op i Elevrådet
og med konkrete elever.



Formand
Buskørsel og skiltning laves. Er der en plan? Der spørges fra flere forældre. Der
har møde i indeværende skoleår, men Peder følger op på processen.



Forældrevalgte
Der spørges ind til salg af gamle garderober fra indskolingen. Situationen er
afklaret.



Ledelsen
- Temalørdag: Kommunikation/dialog (se kommunikationspolitik) og mobilfri

skole, samt videreudvikling Byens Hus. Lørdag 24.11.2018 kl. 9.00-12.30



Medarbejdere
Emneuge ”kost og motion” har generelt været en god oplevelse, hvor elever er i
ukendte rammer, og afprøver noget de ellers ikke vil prøve. Ex. golf, dart,
brydning, dans.
Som lærer er det hårdt arbejde, da man er fuldt på en hel uge.
Generelt efterspørges der grupperum.
I 0-4 klasse vil der være et matematikforløb i løbet af november måned.

7. Orientering: Elevfravær (Bestyrelse opdelt)
Peder har informeret. Orienteringen er god ift. at få dannet et relevant overblik.
Oversigt for aug-sep har bekræftet de sager, der er i gang og har ikke givet anledning
til yderligere

8. Beslutning: Godkendelse af opdateret indskrivningsfolder (Bestyrelse opdelt)
En sammenskrivning af de to foldere. Henvender den sig til elever eller forældre?

9. EVT. (Bestyrelse opdelt)
Politik for lejrskole tilgår til næste ordinære møde.

Lukket punkt:

Bestyrelsesmøder 2018/2019:
21.8(fælles), 25.9(skole), 30.10(fælles), 24.11(temalørdag Byens Hus), 22.1(fælles),
27.2(skole), 28.3(fælles), 2.5(skole), 11.6(Fælles/afslutning)
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