LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Skolebestyrelsen

Blad nr. 7

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Marlene, Ida, Sidsel
Fraværende: Villads
Dato: onsdag d. 18.06.2018

kl. 17.30-19.30

1. Velkommen/Introduktion.

2. Meddelelser


Elever
Mangler opfølgning på toilettet. Problemer med lys på toiletterne på den lange
gang. Mangler toiletpapir.



Formand
Intet nyt.



Forældrevalgte
Intet nyt.



Ledelsen
-Ift. Puljeskoler, så ser det ud til, at karaktererne lander sådan, at vi får penge
tilført. Vi må dog afvente, at der kommer en officiel udmelding, og desuden se,
hvordan det er gået på partnerskoler.
-Stine fremlægger målaftale og effektkæde, hvor fokus er på samarbejdet
mellem børnehave og skole. Der skal skabes sammenhæng ift. ex. udvikling i
sprog, motorik oa. Desuden samarbejdes der gennem hele forløbet med
skolegrupperne i børnehaverne med en fast ugedag på skolen sammen med
børnehaveklassen. Forløbet startes i uge 43.
-Den anden målaftale fokuserer på kommende 9. årgang, hvor der er tilført
lærerressourcer, ressourcer til UU-vejleder, samt ressourcer fra Ungdomsskolen,
der er målrettet til turboforløb, der understøtter vores egne læreres
undervisning. Dette ligger direkte i forlængelse af arbejdet med karakterløft jf
puljeskoler.
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Medarbejdere
-

-

0-3 klasse havde temauge i sidste uge. Der var en fantastisk mulighed, for
klasselærere at være sammen med egne klasser, og givet mulighed for
fordybelse, og vende alle elever.
5-9 har primært fokus på afgangsprøverne. Der er fuld tryk på teamet med
alle typer opgaver, relateret til afgangsprøverne, afholdelse af prøver,
vejledning, censoropgaver.

3. Orientering: Gennemgang af økonomi (Forbrug pt)
-

-

Søren fremlægger for daginst. Bemærkninger på IT, da der er indkøbt
computere. Desuden på inventar figurerer udgifter til barnevognsskur.
På skolen kommenterer Stine på underskud i skoleboden. Stadig efterslæb
på MH sygeperiode. Desuden kommentarer på Inklusionskonto. Og desuden
ift. vikarkontoen kommenteres på årsager til forbrug.
Samlet forbrug er afstemt og ligger som forventeligt ift. tidspunkt i
budgetåret.

4. Orientering/beslutning: Effektkæder på Partnerskab(se bilag)
-

Stine fremlægger et beløb på 370.080,-, der tilføres skolen. Dette beløb
anvendes til tolærertimer, og pædagogtimer i indskolingen.

5. Orientering: Logo fremskridt
-

Stine fremlægger det kommende logo og skiltning på indgange. Zenna
spørger til logo i Strandloppen. Dette tænkes ind.

6. Orientering: Elevfravær
-

Der tages udgangspunkt i data fra opstarten af næste skoleår. Peder laver en
månedlig opfølgning, der skal danne grundlag for et overblik og relevante
drøftelser med medarbejdere i enkeltsager.

7. Drøftelse: Problematik omkring rengøringsstandarden/udearealer og Kloge M2.
-

-

Grundet fravær fra forældrebestyrelsen tages dette punkt op igen til mødet i
august. Problemstillingen er todelt i rengøring og i udearealer.
Generelt er kommentarerne dog, at rengøringen er meget mangelfuld. Det
kræver en opmærksomhed på, at der hele tiden skæres i rengøringstiden for
at det samlede rengøringstilbud bliver billigt.
Desuden er det meget problematisk, at der ikke budgetteres med
reetablering af især udendørsfaciliteter i forbindelse med Kloge M2. ex.
legepladser, legestativer, skolegård etc.
Bestyrelsesrepræsentanterne bedes overveje mulige tilgange til at få italesat
de nævnte problemer i relevante foraer.

SYDFALSTER SKOLE
VÆGGERLØSEVEJ 2B
4873 VÆGGERLØSE
TLF +45 5473 2050
EMAIL: SYDFALSTERSKOLE@
GULDBORGSUND.DK
WWW.SYDFALSTERSKOLE.DK

LANDSBYORDNING SYDFALSTER
8. Godkendelse: Underskrift af fortsat brug af tolærerordning/kortere skoledage i
skoleåret 2018/2019 i lighed med 2017/2018.
-

Forældrerepræsentanter og Stine underskriver, og vedlægges referat som
bilag.

9. EVT.

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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