DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde
Dato: 23/9-2015
Tidspunkt:

16.30 – 18.30

Sted: Urban P
Ref.: ANK
Fraværende:

Punkt

Overskrift
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Dagsorden
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Orienteringer
- Formanden
- Skoleleder
- Økonomi
- Personale
- Elever (Deltager fra næste
møde)

Noter

Oktobermødet flyttes til den 22/10
Novembermødet flyttes til den 17/11
Formanden orienterede: Ingen tilmelding til kursus
udbudt af Skole og Forældre.
Alle skolebestyrelsesformænd er inviteret til et privat
arrangeret møde i Bramming kl. 10 vedr. mangler i
styrelsesvedtægter.
Vedr. indskrivning på skole: Man har altid ret til
plads på distriktsskolen i egen afdeling.
Efterfølgende kan søges på andre afdelinger i
distriktsskolen.
Herefter er der frit skolevalg på alle kommunens
skoler.
Vi har modtaget hæfte 3 (skolebestyrelsens arbejde)
fra Skole og Samfund.
Elevrådet (Secil fra 9.B Urban P) orienterede og
udleverede bilag med punkter: B.la. lukkes
Skoleboden på Urban P pr. 30. september. Der skal
kigges på mulighederne for at åbne boden igen.
Skoleboden på Urban P lukker fordi Ingrid går på
efterløn. Udgiften for skoleboden er ca. 80.000 kr.
inkl. løn til Ingrid pr. år. Urban P tilbyder hver dag
en varm ret. Enighed om, at der gerne må være
forskel på udvalget i boderne på de forskellige
afdelinger, da behovene er forskellige.
Se øvrige punkter fra elevrådet i bilaget.

Steffen orienterede: Fraværet stiger i hele
skolevæsnet. Der er forskel på fraværet på de
forskellige afdelinger på Urbanskolen. I snit har vi
14 sygedage pr. år pr. medarbejder. Sidste år havde
vi 13 sygedage.
Hvordan håndterer vi sygefravær? Vi bliver bedt om
at have meget fokus på det.
Lærerne har mere flekstid til fx hjemmearbejde,
hvilket burde have en positiv effekt.
Vi har en langtidssygemeldt fritidspædagogisk leder
på Urban C som er tilbudt andet arbejde. Der er en
midlertidig konstitueret i hans stilling indtil der
ansættes en ny.
Der har været afholdt møder på alle afd. med
personalet vedr. læringsstrategier.
Jette orienterede om økonomi: Udleverede en
samlet økonomirapport for hele Urbanskolen.
Det samlede regnskab ser fint ud.
Urban D – forbrug på 77% (ca. 600.000 kr. i
overforbrug)
Urban P – forbrug 60,6% ligger lavt i forbrug
Urban R – forbrug 68.8%
Budgettet skulle helst lægge på 66.66 %
Klubbudget er først tilført pr. 1. august.
Der er kommet færre tale/hørebørn end forventet
på Urban D og her er der 1 medarbejder, der går på
pension, hvor vi kan undlade at genansætte. Der er
udgifter i forbindelse med afvikling af afgående
ledere. Vi får ca. 600.000 kr. i kompensation på hele
Urbanskolen, hvilket bl.a. skal dække (Franks løn)
på Urban D
Urban R havde underskud da vi startede pr. 1.
august.
Urban P har fået større budget, da al ledelsen er
registreret på Urban P- Lige nu ser det ud til et
overskud.
Der kommer budgetreguleringer pr. 1. oktober.
Budgettet er elevtalsafhængig fra elevtal pr. 5.
september.
Hvad forventes med budgettet til næste år?
Forvaltningen kun interesseret i bundlinjen. Indtil
videre vil budgettet blive meldt ud til hver afdeling
efter samme beregninger som tidligere.
Urban ligger højt på ansættelser (det giver ca.
300.000 kr. i underskud lige nu.) Pædagogerne skal
konteres efter om deres timer er placeret i SFO eller
skoledelen.
Fremadrettet: Hvordan bruger vi budgettet til fx
pædagogiske indsatser.
Budget sendes ud tidligere, men det kan ikke læse i
A4 og skal kopieres op i A3.
Lars orienterede om personale: svært at beregne
ansættelser til centeret/ da visitation først er i sidst
på foråret. Tror nogle af lærerne er presset på

forberedelsestid. Det er en stor opgave at
implementere ideen fra Canada. Vigtigt at lærerne
får talt med hinanden og med ledelsen. Stor forskel
på lærerkulturerne på de forskellige afdelinger og
hvordan den nye opgave håndteres.
Elevrådet er med fra næste skolebestyrelsesmøde.
Der mangler endnu at blive valgt en
elevrådsdeltager fra Urban D.
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Orientering om ansættelser af
afdelingsledere
- Samtaler 24/9

Der er nu to ledige afdelingslederstillinger på Urban
R. Hvordan bruger vi ressourcerne bedst.
Thomas Abrahamsen (nuværende afdelingsleder på
Urban C) er blevet bliver bedt om at flytte til Urban
R, så der ikke kommer 2 uerfarne afdelingsledere på
Urban R. Der er ansættelsessamtaler torsdag d.
24/9.
Der er kommet 12 ansøgninger og der er indkaldt 6
til samtale. Vil gerne have ansat personalet hurtigst
muligt og helst pr. 1. oktober.
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Prioritering af bestyrelsens arbejde
første halvår
- Hvad skal vi?
- Hvad vil vi?
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Temadag opfølgning
- Tidspunkt 10.00 – 17.00 på
Vandrehjemmet
- Forventninger og
forretningsorden
- Principper
- Tonede linjer

Dagsorden udsendt.
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Forældrehenvendelser
- Hvordan håndterer vi dem?

Hvordan håndteres forældrehenvendelser til
skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen på tidligere
Rørkjær skole havde det som et fast punkt på
dagsordenen.
Det aftales at forældrehenvendelser vurderes og de
sager der klart ikke vedrører skolebestyrelsen
sendes videre til henholdsvis forældreråd eller
klasselærer. Er der henvendelser der vedrører
skolebestyrelsen sendes det videre til Berit som
aftaler med Steffen om det skal med som punkt til
næste skolebestyrelsesmøde.
Der er forældrehenvendelser på at eleverne har for
mange timer i understøttende undervisning.
Det er nemmest at aflyse undervisning. Fx hvis der
er 15 min. for meget hver uge. Kan der aflyses 1
time hver 4. uge.
Eleverne har for mange timer på Urban R og Urban
D og i en enkelt klasse på Urban P. Mødetid til kl.
14.15 kan ikke bare ændres på grund af
skemalægning. Ledelsen kigger på det og der
kommer en løsning.

Det er besluttet at det reguleres, så hurtig vi kan.
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Evt

Pausetid. Det er besluttet ovenfra at der er 20 min
til pause. Dette kan ikke ændres. Man kan forsøge
at påvirke det gennem politikerne. Der er mange der
stiller spørgsmålstegn ved pausetiden. 20 min er
forkort til at spise og eleverne skal også være ude.
Evt. kan skolebestyrelsen beslutte at der i
indskolingen lægges et bånd efter pausen som kan
benyttes til ekstra spisetid.
Kan evt. drøftes med klasselærer. Kan evt. være et
punkt på koordineringsudvalgsmøde.
Steffen: Vil gerne holde fælles forældremøder for
alle afdelinger. Skal det holdes som et fælles møde
eller på hver afdeling. Steffen foreslår et
fællesmøde. – måske det går ud over forældrenes
fremmøde.
Gerne afholdes i uge 45. Det besluttes at det bliver
et fællesmøde.
Bent trækker sig som skolebestyrelsesmedlem.
Der er en suppleant som træder til. Suppleanter har
ikke stemmeret.
Jette orienterer første suppleant og inviterer til
temadag.
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Dagsorden næste møde

