LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Skolebestyrelsen

Blad nr. 8

Møde: Ordinært møde
Afbud fra:
Fraværende:
Dato: tirsdag d. 21.08.2018

kl. 17.30-19.30

1. Velkommen/Introduktion(FÆLLES).
Nye bestyrelser introduceres for hinanden.

2. Orientering: Gennemgang af økonomi (Forbrug pt) (FÆLLES)
Samlet forbrugsprocent for Landsbyordningen er 56,7%. Pr. 31.7.18 burde vi ligge på
58%, så det ser godt ud.
115% under Valhal/Strandloppen på kørsel er markant, men det skyldes, at der ikke er
afsat et budget til Sørens kørsel, hvilket dækker denne kørsel.
Ift. vikarforbrug ligger forbrugsprocenterne højt, men der er påregnet et merforbrug,
da vikarkontoen ikke har kapacitet til at dække behovet.
Der er brugt penge fra IT på infoskærm, og bærbare pc’er til medarbejdere i
daginstitutionerne.
Barnevognsskuret i Strandloppen er der ikke budget til, men det er trukket i vores
budget, da vi skulle imødekomme lovkrav.
Under adm. udgifter er der konteret forkert, da Copy-Dan er betalt herfra, selv om det
skulle trækkes under elevaktiviteter. Dette bliver rettet.
Kantinen har et merforbrug, hvilket skyldes lukning af kantinen i forbindelse med
sygdom, og deraf manglende indtjening.
Inklusionsmidler ligger pt på 45%, men grundet øget visitering af elever til eksterne
skoletilbud forventes et lille merforbrug i indeværende budgetår.
SFO er der forbrug 64% på lønninger, hvilket skyldes overnormeringer. En lille SFO er
ikke rentabel, og der er ikke udsigt til minimumsnormering til SFO’er.

3. Orientering: Målaftaler(se bilag 1 og 2) (FÆLLES)
Stine gennemgår de to målaftaler, der er gældende for 2018/2019.
Den første målaftale har fokus på samarbejdet/ overleveringen mellem daginstitution
og skole. Bh.kl.leder og pædagoger fra skole deltager aktivt i planlægningen og
arbejdet omkring den kommende skolegruppe, der opstartes i uge 43. Der er desuden
fokus på opfølgningen af de sprogvurderinger, der laves på alle børn i alder 3 år.
Målaftalen opfølges snart af centerledelse, Søren og Stine.
Den anden målaftale er en aftale indgået med UU, Ungdomsskolen og vores skole.
Aftalen fokuserer på en styrkelse af faglighed i udskolingen, og derved kan hæve
karaktergennemsnittet for skolens afgangselever. UU lægger mere tid til vejledning af
elever, mens Ungdomsskolen byder ind med turboforløb. Dette skal ses i sammenhæng
med puljeskoleforløbet, der startede sidste skoleår.
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4. Orientering: Information vedr. byggeri (FÆLLES)
Der er indhentet tilbud på Multibane til skolegård, der vurderes snarest. Asfaltering er
færdiggjort.
Legeplads er lavet i sommerferien, sandkasse, og boldbane er lavet i SFO-området.
Boldbanen er med tilskud fra lokale erhvervsdrivende, der får deres navn på banderne.
Valhals legeplads skal udbedres, da der er fejl/mangler ift. etablering.
Fysiklokale er ikke færdiggjort. Deadline udmeldes snarest fra Ejendomsservice
Bibliotek forventes at stå klart 1.11.2018. Dette er med flytning af ”Folkebiblioteket”.

5. Meddelelser (Bestyrelse opdelt)


Elever
Forældre klager over stole/skamler i indskolingen. Dette er blevet bragt videre
til elevrådet.
Kantinens priser er steget. Dette skyldes prisstigning på råvarer, og er en
nødvendighed for at drive en kantine. Peder skriver dette i det kommende
nyhedsbrev.



Formand
Opbakning til Mobilfri Skole fra forældre i 5a.
Manglende skolehjemsamtaler sidste år og stadig Ipad-klasse i 5a? Kommer der
to samtaler i år. Nye lærere har behov for tid til at lære klassen og eleverne at
kende. Ledelsen går ind i dette.



Forældrevalgte
Kommentar vedr. garderobe i indskolingen. Ændringer er foretaget, men der
arbejdes videre på overskueligheden for brugerne i indskolingen.
Informationsniveauet har været godt i forbindelse med skoleopstart for 0kl.



Ledelsen
-

-

-



Rengøringen har været drøftet tidligere. Der er ikke blevet gjort rent i
sommerferien. Dette er blevet indberettet til Arbejdsmiljø. Den seneste uge er
sket mærkbare forbedringer i rengøringen.
Personaleinfo. Nyansatte: Maria er klasselærer 1a. Adem er klasselærer 5a, og
Steffen(barselsvikar for PS) er klasselærer for 5a.
Bestyrelse Ungdomsskolen(valg til Ungdomsskolens bestyrelse)
Kantine (Pris og åbning). Priser er steget som før nævnt. Desuden er der kun
åbent i BÅDE dør
Skolepatrulje(rekruttering). Det er svært at rekruttere, og vi er i år nødsaget
til at rekruttere på 6. årgang. Eleverne fortæller, at Madbilletterne trækker
mere end Tivoli. Stine er nysgerrighed på erfaringer fra andre skoler.
Skolefoto: Persondataforordningen gør, at der SKAL et skriftligt samtykke fra
forældre, før eleverne må fotograferes.

Medarbejdere
De nye kollegaer er faldet godt til. God stemning og alle er kommet godt i gang.
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6. Orientering: Elevfravær (Bestyrelse opdelt)
Peder giver en orientering. Der kommer månedlig opfølgning, der bringes op til
gennemgang bestyrelsen, som info-punkt på det kommende bestyrelsesmøde.

7. Drøftelse: Mobilfri skole. (Bestyrelse opdelt)
I 0-4 skal telefonerne være slukkede i taskerne. I 5-9 er der principielt samme regel,
men den gradbøjes på de forskellige årgange. Telefonerne bruges indimellem i
undervisningen, men kun som backup, da telefonerne ikke må anvendes til
afgangsprøverne. Telefonerne må anvendes af alle i frikvartererne. Forsikringsmæssigt
er det stadig den enkeltes forsikring, der dækker. Skole dækker ikke selv om, at de
bliver låst inde.
De forældrevalgte tager dette op på de forskellige forældremøder. På næste møde
drøftes det videre ift. en eventuel ny retningslinje.

8. EVT. (Bestyrelse opdelt)
Intet.

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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