SKOLEBESTYRELSE





Fællesskab
Kvalitet
Kreativitet
Entusiasme

DAGSORDEN
Dato: 29-11-2018
Tidspunkt: 16.30 – 19.00
Sted: Rørkjær
Ref.: THABR

Punkt

Overskrift

1

Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Personale
- Elever

Noter
16.30 –
16.50

Adm. leder Louise Hansen orienterer
om kommende budgetprocedure (se
bilag).
Fremlæggelse af regnskab 2018. Da
der mangler de sidste reguleringer
ser det ud til at vi rammer +200.000,-. Der er udgiftsstop på alle
afdelinger indtil vi er sikre på det
endelig over/underskud.
Budget
2019
kommer
medio
december. Efterfølgende skal det i
SB.
Vi skal opnå en besparelse på
1.531.000 i 2019.
Der må ikke spares på den politiske
serviceniveau.
Den konkrete udmøntning udleveret
af STLA til SB-medlemmerne.
Ønske
om
at
budgetudspillet
kommer til SB så tidligt som muligt
og gerne 14 dage før SB-mødet hvor
det skal behandles.
I 2019 skal vi selv købe nye digitale
læremidler, hvor vi før havde en
central pulje som betalte.
Drøftelse
omkring
IT
og
udgiftsniveauet da det er den post
som fylder mest. IT-strategien gør

at skolen er nødt til prioritere en stor
del af driftsbudgettet.
Kan mødet i SB i december bruges
til at prioritere 2019-budgettet?
Med udgangspunkt i 2018-budgettet
lave prioriteringer.
Ønske om løbende opdatering og
stillingtagen til budgettet.
Ny formand i skole&forældre.
Kursus i skole/hjemsamarbejde for
SB-medlemmer.
Lokal
skole&forældre
afdeling
muligvis på vej.
Mulighed for en form for formøde
for SB-medlemmer.
Arbejder
pt.
med
strategiske
indsatsområder for hele skolen og
for de enkelte afdelinger. Forventes
at kunne præsenteres på kommende
SB-møde.
Kommunal gruppe nedsat omkring
trafikforhold(Djannie/Steffen)
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Besøg på Rørkjær
- Info om afdelingen
- Rundvisning

16.50 –
17.20

Søren Filt og Lasse Dreier fortalte
om skolen og viste rundt

Effektiviseringer
- Orientering

17.20 –
17.35

Delvist drøftet under pkt 1.
Drøftelse af områder for
effektiviseringer. Drøftelse af forløb
og SB’s indflydelse på
besparelserne.
SB vil gerne have mulighed for at
træffe beslutninger eller indstille på
et oplyst grundlag. Har været svært
at få overblik over tallene på grund
af sygefravær.

4

Principper
- Gennemgang, rettelser og evt.
udvælgelse til yderligere behandling.

17.35 –
18.20

Princip for arbejdets fordeling blandt
personalet: Godkendt

Bilag
principper se
hjemmeside

Princip for opfyldelse af
undervisningspligt gennem
deltagelse i musikskole og
eliteidræt: redigeres med de aktuelle
tiltag på skolen.
Princip for fritidstilbud:
ønskes revideret af skolens
fritidsledere.
SB får oplæg til beslutning ved
senere SB-møde. Status på næste

møde.
Princip for fællesarr. og lejrskoler:
SB ønsker at revidere dette princip.
Princip for samarbejdet mellem
skole og hjem:
Skal revideres af SB
Princip for underretning af hjemmet
om elevernes udbytte af
undervisning:
Skal revideres af SB
Princip for undervisningens
organisering:
Opdateres af Steffen
Princip for lektier:
Godkendt
Princip for
Specialundervisningscentret:
Rettes til så det stemmer overens
med de nye konceptbeskrivelser.
Antallet af skole-hjem samtaler skal
revideres.
SB kan lave principper om det man
ønsker: ex pauseaktivitet,
Kulturprofil
5

Skolebestyrelsens synlighed
- Deltagelse på afdelingerne

18.20 –
18.40

udsættes
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Prioritering af skolebestyrelsens
arbejde
- Punkter til kommende møder
- Arbejdsdag

18.40 –
18.55

Forslag om at der nedsættes udvalg
under SB. Ex: vold/trusler, IT,
Kulturprofil osv.
Forslag om udarbejdelse af årshjul;
rullende program.
Forslag om at man godkender
referat som start på møde.
Forslag om at Orienteringspunkt
ligger til sidst i dagsordenen.
Forslag om at der laves formøder for
forældrerepræsentanter
Ønske om mere uddybende referat.
Evt. med opsummering efter hvert
punkt om hvad der tages til referat.
Gerne mere styring i dagsorden.
Formanden sammen med Steffen

finder dato for en arbejdsdag (en
hverdag i januar/februar).
Medlemmer kommer med 3 forslag
til Formand for SB
Forslag behandles på
næstkommende møde.
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Dagsorden næste møde

18.55 –
19.00

KulturProfil
Tonede Linjer
SB synlighed
Principper
Elevønske om princip for
ordblindeindsats(se i øvrigt
skolens hjemmeside)
Elevønske om at drøfte
mobilpolitik

