LANDSBYORDNING SYDFALSTER
Referat

Bestyrelsen

Blad nr. 5

Møde: Ordinært møde
Afbud fra: Malene(syg), Simon, Lene
Fraværende:
Dato: mandag d. 30.01.2017

kl. 17.30-20.00

Skolebestyrelsen kl. 17.30-18.30
1. Velkommen/Godkendelse af referat.
Godkendt.

2. Meddelelser


Elever
Bagsiden af gammel SFO2 er svinet til. Dette videregives til Seviceenheden.



Formand
Peter beklager fravær ved seneste møde. Forslag til at kigge på mødestrukturen,
da tiden er knap. Konkret tænkes der på en lørdag formiddag mhp. opstart af
profilering af vores skole. Her indtænkes der konkrete tiltag fra igangsatte
forløb, vedr. arbejdsmiljø og Broen til bedre Sundhed. Stine kommer med et
oplæg og dato.



Forældrevalgte
Intet.



Ledelsen
Deltagelse i dialogmøde. Her deltager Stine, Rene(TR), Anne(AMR),
Peter(formand) og elevrepræsentanter fra 8. årgang.



Medarbejdere
Intet.

1. Orientering: Økonomi
Samlet har Landsbyordning Sydfalster en forbrugsprocent 98,4%, hvilket svarer
til et overskud på 367.500 kr.
Der kan forekomme små ændringer, der dog skulle opveje hinanden, så
ovenstående skulle passe.
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Der er et overforbrug på SFO, da vi pt. kører med overnormering.
Overforbrug i kantine passer til det forventede.

2. Orientering: Ny Ressourcetildelingsmodel. Der skal udarbejdes et høringssvar
med frist 24.2.2017. Se vedlagte bilag.
Stine udarbejder sammen med TR/AMR et forslag til høringssvar. Samtidig rykkes
næste skolebestyrelsesmøde frem til onsdag 22.2.2017 kl. 17.30-19.30

3. Orientering: Kvalitetsrapport, herunder udarbejdes udtalelse. Se vedlagte
bilag.
Der skrives kommentarer til Peder, senest mandag 6.2.2017

4. Drøftelse: Budget 2017
Fra sidste møde: Budgetteres der igen med 100.000 i underskud til kantine? Obs. behovet for it er til stede. Dog
afventer vi beslutning fra central side i forbindelse med læringsplatform 2017? Skal lejrskole fortsat prioriteres i samme
grad? Skal der sættes krav/kriterier for faglighed for disse ture. Forventninger til eleverne? Teater? Lyd? Skolepatrulje
prioriteres/ kantinekort til kantine+biobillet+tivolitur.
KOM gerne med flere inputs inden næste møde for skoledel 30.01.17
Prioriteringer skal komme i god tid.

Udsættes til ressourcetildelingen er landet.

5. Drøftelse: Målsætninger/Hvad skal vores skole være kendt for?
Indtænkes i forslaget om arbejdslørdag.

6. EVT.
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Den fælles bestyrelse kl. 18.30-19.15.
1. Orientering: Status Landsbyordning
De første 100 dage er overstået. Fokus på samarbejdet i ledelsesteamet. Vi har fast
møderække, hvor vi har fokus på samarbejdet i teamet og dette understøttes en
erhvervspsykolog.
Økonomi er sammenlagt for hele landsbyordningen.

2. Orientering: Byggeplaner
Søren udleverer tegninger og gennemgår disse. Planen er, at det hele kommer i udbud
1.2.2017, og byggeriet starter midt i marts. Byggeriet skal efter planen stå færdigt
1.7.2017, hvorefter Børnehaven flyttes op i de to første uger af juli.
Skolen er kommet med i et projekt vedr. udemiljøer, hvor vi har fået bevilliget penge,
så skolegården ombygges i sommerferien.
Eleverne indtænkes ift. skolegård, men også ift. flytning her i foråret.

3. Orientering: EFA/internationalt samarbejde i 2017
Tur for nuværende 8. årgang 4-11.5.2017, og 22-29.9.2017 for kommende 8. årgang.
God tilmelding til septemberturen, mens majturen opfyldes med elever fra nuværende
7. årgang.

4. Drøftelse: Bestyrelsens sammensætning og mødeplan frem til sommer
Hvor mange skal vi være? Sammensætningen er afhængig af, at der er flere
forældrerepræsentanter end medarbejderrepræsentanter, og der er lige fordeling.
Ida, Zenna, Anders, Søren og Stine mødes for at lave et oplæg til vedtægter. Her
drøftes møderække frem til sommerferien. Stine indkalder snarest.

5. Evt.
Intet.
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Bestyrelse Blishøj/Strandloppen kl. 19.15-20.00.

1. Velkommen/Godkendelse af referat.
Godkendt.

2. Meddelelser


Formand
Der er inviteret til ”kom og kig” besøg på tirsdag 7.2.2017 kl. 15.30-16.45. Det
henvender sig til de interesserede forældre i Blishøj, der gerne vil se de
kommende rammer og planer for børnehave. Alt afhængigt af behov kommer der
et ”åbent hus” mere.



Forældrevalgte
Ledelsen kigger på plan ift. sampasning i Gedser i forbindelse med lukning
af Blishøj. Der er desuden behov for udvidet åbningstid både morgen og
aften.



Ledelsen
KOMPAS kører nu i både Strandloppen og Blishøj.
Sørens mødetider i dagsinst. er nu ændret, således at Søren er to dage om ugen
i Blishøj.
Der vil komme en pædagogisk dag i marts i Blishøj, mhp. nye gruppedannelser
for at gribe de mange indskrivninger. De forældrevalgte oplever kritik, af de
mange børn i vuggestuen, hvor der er uro.
Søren og Stine opfordrer til, at de forældrevalgte henviser kritik til Søren, så
ledelsen kan svare på kritikken.



Medarbejdere
Intet.

3. Orientering: Økonomi
Samlet har Landsbyordning Sydfalster en forbrugsprocent 98,4%, hvilket svarer til et
overskud på 367.500 kr.
Der er et mindreforbrug i dagsinstitution på 297.000.
Uddannelse har været udgiftsneutralt, derfor er uddannelsespenge ikke brugt.

4. Drøftelse: Forløb for Forårsbørn
Vi starter besøg fra uge 8 for forårsbørnene(både for Blishøjbørn og
Strandloppenbarn). Der vil være besøg en gang om ugen. Der inviteres snarest til
infomøde for forældre.
Første skoledag for forårsbørnene er mandag 3.4.2017.
Skoledagene vil vare fra 9.00-14.00.
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Forårsbørnene får lokale i SFO-lokalet i akvariebygningen.

5. Evt.

Bestyrelsesmøder: 22.2(Skole), 6.4(Fælles), 10.5, 13.6.(afslutning)
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