LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Skolebestyrelsen

Blad nr. 1

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Stine, Marlene
Fraværende: Sidsel,
Dato: mandag d. 18.09.2017

kl. 17.00-19.00

1. Velkommen/Introduktion.

2. Meddelelser


Elever
Toiletfaciliteter; låse virker ikke i akvariebygning og ved 4-6., gardiner ved 4-6.
årgang+9. årgang. PC beder om gennemgang af låse, lys, sæbe og spejle.
Ønsker til udendørsareal: basketnet mm.
Priser i kantinen handler om, pris på indkøb, da Merete ikke som sådan skal
tjene på elever, men blot drive.



Formand
Intet.



Forældrevalgte
OBS! Parkeringskaos nede hallen (skiltning (Peder og Søren)). Ellers positive
tilbagemeldinger fra første dag i Valhal.
Madordning inkl. frugt (daginstitution) gennem kantine. Dette gives videre til
Søren.



Ledelsen
EFA-tur med 8. årgang i uge 39. Kommet godt i gang med det nye skoleår



Medarbejdere
-Mange ture ud af huset. Ex. atletikdage og ”I sandhedens Tjeneste”. Positivt
ved at vores elever hvordan de skal opføre sig ude af huset.
Nye lokalefordeling og ændringer på legehuset giver nye måder at bevæge sig
på.
Ny APV skal laves inden efterårsferien. Den samles centralt, som vi følger op
lokalt mhp handleplaner.
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3. Orientering: Økonomi-status
Samlet forbrugsprocent på 66,7%. Bemærkninger: Vi ligger lidt over på løndelen pga.
fratrædelse/udbetaling af løn. Løn til vikar ligger over(kendt) pga kursusvirksomhed
hos fast personale og flytning af SFO. Kursus hos ledelse/adm over pga Komunom-udd
til DB. Maling af indskoling trukket på ”bygninger”. Kantine mangler indbetaling fra
skole/adm.

4. Drøftelse: Høringssvar
Se vedlagte Forretningsorden, Høringssvar vedr. Ny ressourcetildelingsmodel, afgivet
d. 24.02.2017 og Høringssvar vedr. styrelsesvedtægter.
Skolebestyrelsen har ingen kommentarer, og ønsker at være medunderskriver på
høringssvaret fra MED-udvalget.

5. Orientering: Møderække skolebestyrelsen 2017/2018
Møderækken er vedtaget. Mødetiden er 17.00-19.00.

6. Drøftelse: Skiltning ved indgange
Behovet for skiltning ved ”nye” indgange. Der er desuden behov for oversigtskilte over
hele matriklen. Ex Møllebakkeskolen med tanke på nyt logo. Det skal laves, så det er
klart til indvielse d. 13.10.2017.
Midlertidige skilte til Valhals indvielse.
Ellers involveres interesserede elever i tanker om (logo) til brug skiltning på hele
matriklen.
Forslag om en regulær konkurrence med præmiering, hvor en vinder udpeges på mødet
6.12.

7. EVT.
-OBS! foto d. 7.10.17 kl. 11.00, alternativt 25.9 kl. 8.00
-Hæfte fra Skole&Forældre
-Skolepatruljetøj flyttes til Aula.
-Søskendefotografering er muligt 25.10.17 kl. 9-11

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)
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