LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Bestyrelsen

Blad nr. 8

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Malene, Peter
Fraværende: Simon,
Dato: mandag d. 06.04.2017

kl. 17.30-20.00

Skolebestyrelsen kl. 17.30-18.45
1. Velkommen/Godkendelse af referat.
-Godkendt

2. Meddelelser


Elever
-Papirmangel på toilet og i klasser. Mangel på gardiner i 4ab og 6ab. Tjek op på
udsugning i madlavning. Midlertidige basketkurve til ca. 1000,-(transportable).
Dette tages med under budgetønsker.



Formand
-Prioritering af udemiljø til de yngste. Forespørgelse om rygter blandt
børn på 2. årgang. Der er taget kontakt til de berørte forældre, og
rygterne er afvist.



Forældrevalgte
-Bedre planlægning af vores arrangement omkring forårsbørn. Alle børn var
repræsenteret, hvilket er meget positivt. Derfor skal det også fungere og være
bedre planlagt. Deltagelse fra forældre- og elevrepræsentanter, der kan vise
rundt og fortælle om forventninger.
-Desuden skal der aftales deltagelse af forældre på forældremøder i
ALLE klasser til forældremøder til august.
-Fedt at elever/skolen er i avisen pt. med positiv omtale. Desuden har 7a
skrevet spørgsmål til borgmesteren i Guldborgsund, som bliver bragt i Radio
Sydhavsøerne d. 28.4.17 kl. 14.00-16.00. 4. årgang er desuden på Marielyst til
påskearrangement, der gerne skulle bringes i Folketidende.
-Hvad gør vi med fravær(sygefravær/ulovligt fravær)? Og hvad kan GUSA gøre?
Der er flere facetter, og Stine følger flere muligheder for at udfordre, hvor det
kan lade sig gøre.
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Ledelsen
-Det årlige ”Nr. Vedby-møde” blev afholdt onsdag 5.4.17. Processen vedrørende
overflyttelser af personale internt i kommunen. Den er afsluttet.
-Som udgangspunkt bliver vi 2 klasser mindre til det kommende skoleår. To 9.
klasser bliver til en 0 kl. Desuden blev nuværende 7. klasse slået sammen til
dette skoleår.



Medarbejdere
-Generelt presset medarbejderstab, grundet pres i klasser, pga flytning og
mange opgaver.
-Arbejdskørsel af håndværkere i frikvarterer skal STOPPES!!
-PROM var en super oplevelse med og for hele 7.-9. årgang.

3. Orientering: Økonomi
-

Skole og SFO forbrugsprocent 25,6%, der dækker 1. kvartal.
Landsbyordning samlet forbrugsprocent 22,4%, der dækker 1. kvartal.

4. Drøftelse: Budget 2017
-

Midlertidige basketkurve til ca. 1000,-(transportable).
Gardiner til 4ab og 6ab.

5. Drøftelse: Opsamling fra temadag 18.3.17
-

6. EVT.
-

Anders italesætter en utilfredshed med, at skolen danner ramme for en byfest.
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LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Bestyrelsen

Blad nr. 9

Møde: Ordinært møde
Afbud fra:
Fraværende:
Dato: mandag d. 06.04.2017

kl. 17.30-20.00

Bestyrelse Blishøj/Strandloppen kl. 17.30-18.45
1. Velkommen/Godkendelse af referat.
-Godkendt

2. Meddelelser


Formand
-Formanden stopper, da hun ikke længere har børn i Blishøj.



Forældrevalgte
-Tilfredshed med oprettelse af mellemgruppe.
-Behov for bedre dialog/kommunikation med forældre.
-Debat om soverytmer og medarbejdernes holdning til at holde et barn hjemme.
-Ferieplanlægningen. Opfordring til at medarbejderne holder ferie forskellige
uger.



Ledelsen
-Stigende børnetal i vuggestueafdelingerne i Blishøj og Strandloppen har
afstedkommet ansættelse af to pædagoger.
- Orientering om MIT GULD, (Digital kommunikation mellem forældre og
pædagog/daginstitution)



Medarbejdere
-Intet

3. Orientering: Økonomi
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4. Drøftelse: Budget 2017
-Ønske om renovering af legeplads i Strandloppen på baggrund af påbud. (70.000,-)

5. Drøftelse: Forløb for Forårsbørn
- Brobygningen har været mangelfuld. Det er taget til efterretning og forbedres
næste skoleår.
-Der er startet 20 nye børn.
-Medarbejdere til forårsbørn kommer fra Blishøj og SFO Sydfalster skole.

6. Evt.
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LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Bestyrelsen

Blad nr. 10

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Malene, Peter
Fraværende: Simon,
Dato: mandag d. 06.04.2017

kl. 17.30-20.00

Den fælles Bestyrelse kl. 18.45-20.00
1. Velkommen/Godkendelse af referat.
-Godkendt

2. Meddelelser



Formand
-Plads til forbedringer ift. forløb med Forårsbørn. Aftaler der ikke holdt.



Forældrevalgte
-Intet.



Ledelsen
- Det årlige ”Nr. Vedby-møde” blev afholdt onsdag 5.4.17. Processen
vedrørende overflyttelser af personale internt i kommunen. Den er afsluttet og
gælder medarbejdere fra FOA, BUPL og DLF.
- Det blev også drøftet vedr. Landsbyordninger, og om der skal skæves til dette
fremover af hensyn til de mindre børn.
- Stigende børnetal og nye medarbejdere i både Blishøj og Strandloppen.
- I forbindelse med Blishøjs flytning skal vi samtidig have fokus på positiv
omtale. Dette er en fælles opgave for medarbejdere, ledelse og forældre.



Medarbejdere
-PC sørger for medarbejderrepræsentant fra Blishøj. PC beklager.
-Vi skal sørge for bredt fremmøde til dialogmøder fremover.

3. Drøftelse og Godkendelse: Budget 2017
-

PÅBUD! Strandloppens legeplads. Det SKAL ordnes. Derfor indstilles til et forbrug
på ca. 70.000 kr. Der er givet et tilbud. Søren(ledelse) tager kontakt til
Ejendomsservice inden påske, ift. indhentning af alternative tilbud.
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-

Etablering af Mooncarbane på ”Byggeren” til 75.000-100.000 kr.(Forslag fra
Skolegårdsudvalget/”Byens Rum”).
PÅBUD! Renovering af Fysiklokale. Der SKAL ordnes gas. Der estimeres pt. med
100.000 kr.
Det er forventeligt med udgifter i forbindelse med flytning af Blishøj, og der regnes
derfor med en økonomisk buffer af hensyn til dette.
GODKENDT

4. Orientering: Byggeplaner
-

Per og Stine orienterer om tankerne vedrørende Byens Rum(det nye
skolegårdsmiljø).
Ny leder på Folkebiblioteket har været på besøg. Morten Riis(ingeniør) deltager på
disse møder efter påske.
Børnehavebyggeriet er skudt i gang. Hegnet giver en ide om størrelse af
Børnehavens kommende legeplads.
I den forbindelse skal skolebussens ruter omlægges, så de holder ved ”Svanen”.
Der er prioriteret at få malet i 0kl. I sommerferien skal der males i 1 og 2kl.

5. Drøftelse: Forretningsorden(se bilag)
- Drøftet. Den første tekst uddrages og anvendes som forord på separat skrivelse, så
den egentlige forretningsorden står for sig selv.Herefter fremsendes forslaget til
Center for Børn og Læring.

6. Drøftelse: Opsamling fra temadag 18.3.17/Visioner for Landsbyordning
Sydfalster.
- På temadagen gennemgik vi data på trivsel på 2, 5, 8 kl. Disse data blev
sammenlignet med andre deltagende skoler fra Guldborgsund Kommune.
Forslag gik på fokus på motion, trivsel, elevfravær, forslag til holddeling og
fokus på tilbud til dygtige elever.

7. Evt.
-

Næste fælles møde er 6.6.2017, hvor der er afslutning inden sommerferien.
Den 10.5.2017 er det et skolemøde.
Ida stiller spørgsmål vedr. vikar og opgavefordeling. Den drøftes med Søren.

Bestyrelsesmøder: 6.4, 10.5(Skole), 6.6(Fælles og afslutning)
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