LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Skolebestyrelsen

Blad nr. 5

Møde: Ordinært møde
Afbud fra:
Fraværende: Villads
Dato: onsdag d. 11.04.2018

kl. 17.30-19.00

1. Velkommen/Introduktion.
(Marlene har fri kl 17.00, og kommer hurtigst muligt).

2. Meddelelser


Elever
Ikke noget. Der har ikke været møde.



Formand
Ikke noget.



Forældrevalgte
Garderobe til forårsbørn mangler/ Forslag til hylder over deres pladser… SF
undersøger muligheder for udvidelser eller flytning.



Ledelsen
Stine har møde i morgen om muligheden for at søge midler til
skolegården/Byens Rum
Biblioteksbyggeri ligger i skolens sommerferie. Der er en masse logistik i
flytningen, der skal tages højde for, men forhåbentlig er flytningen overstået til
skolestart i august.



Medarbejdere
Arbejdet med APV er nu så langt, at der er to handleplaner, efter at APV’en er
blevet adskilt, så daginstitution og skole er for sig.
Vi arbejder på at gøre udearealerne mere interessante, men det er en
økonomisk problemstilling.
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3. Orientering: Budget 2018
Samlet set er forbrugsprocenten på 24,4, hvilket passer med at det kvarte af 2018 er
gået. Der er kommentarer til blandt vikarforbruget. Dette er ledelsen klar over, og
forklaringen ligger muligvis i rod mellem konti. Dette undersøges nærmere.
Der er også kommentarer til inklusionspuljen, der muligvis kan blive udfordret.
Ny ressourcetildelingsmodel for skole og sfo gennemgås på næste møde og budget
2018 fremlægges til vedtagelse.

4. Orientering: Elevfravær
Peder orienterer ift. indsatser, der skal understøtte de berørte elevers fremmøde, ex
Rette Kurs og mentorordning gennem Ungdommens Røde Kors.
Fremover vil Stine og Peder medbringe et kort overblik over elevfravær, så indsatserne
kan vurderes/evalueres. Måske det kan indtænkes ift. puljeskoler.
Fortsat drøftelse ift forventningsafstemning.

5. Orientering: Puljeskoler
Der sættes fokus på, fremmødet til skr. opgaver og arbejdet frem mod de mundtlige
prøver. Bl.a. starter 9a. med morgenmad kl. 8.00, inden de skr. prøver, så vi kan sikre
alle møder til prøverne. I samråd med forældre drøftes rammerne for vejledning frem
mod de mundtlige prøver.
Desuden laves der et forløb i kommende skoleår med UU og Ungdomsskolen, for at
understøtte kommende 9. årgang frem mod prøverne.
Stine og Morten deltager i inspirationsmøder løbende, der giver megen inspiration.

6. Orientering: Dialogmøde med BFU d. 25.04.2018 kl. 17.30-20.00 på
Sophieskolen.
De forældrevalgte og medarbejderrepræsentanter deltager. Elever deltager ikke.

7. EVT.
Arla fortsætter som Mælkedistributør for Sydfalster Skole.
Logoarbejdet er i gang.
Skolepatrulje ved hallen kommer sjældent til tiden.

Lukket punkt:
Skolebestyrelsesmøder 2017/2018:
7.10(temadag 9.00-13.00), 6.12(julefrokost), 24.1, 6.3, 11.4, 16.5, 18.6(afslutning)
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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