Referat skolebestyrelsesmøde onsdag den 9. oktober 2019 kl. 17.00 – 19.00
i personalerummet
Tilstede:
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Ingen kommentarer
Det er stadig svært at finde referater på hjemmesiden. Det arbejdes der på.

2. Meddelelser
- Ledelsen
- svar på høring
Det bliver ikke ændret i forslaget, hvilket betyder der skal
være repræsentanter fra Fokusskolen. Vi må så se på,
hvordan det kan lade sig gøre, når der skal holdes valg.

- tilbagemelding vedr. 10. klasse 19/20
Der er møde i arbejdsgruppen hver uge. Der er møder med
jura, socialforvaltning, gadeplan og PPR – det vil sige alle,
der kan hjælpe. Der er foretræde for Børn- og Unge udvalg
i november. Det handler om at klæde dem på i fht hvilken
ungegruppe, det handler om.
Det tages op til SB-møde igen efter mødet i Børn-og Unge
udvalget.

- Commitee Europe
Der er taget en beslutning om at melde sig ud af
Commitee Europa. Dette skyldes dels, at eventet pludseligt
skulle være her, dels at det ligger i maj, hvor der er
eksamener, og dels at det har været tidligere administrativ
leder, der har stået for mange opgaver. Der er desuden
ikke midler til at aflønne deltagende lærere for det ekstra
arbejde, der ligger i det. Der er ikke det store engagement
blandt personalet, hvilket bl.a. skyldes det omfattende
arbejde, der ligger i det. Der er forståelse for beslutningen
fra SB – det er dog vigtigt, at der arrangeres noget andet i
stedet.
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Der skal være lejrskole for den årgang, der skulle have
været afsted – enten i 7.kl eller 8. klasse.
Lejrskoleprincippet skal revideres.

- andet
Der er studerende fra VIA, der hjælper med at skubbe
Håndværk og Design-lokalet i gang – også med åbning
udenfor skoletiden.
SB må gerne støtte op om brugen af lokalerne.
Forslag om at fortælle klasseforældrerådene om
muligheden for at bruge lokalerne til
klassearrangementer.
Brugen af lokalet tages op som et punkt til et senere SBmøde – evt. fællesmøde med klasseforældrerådene.

- Sb-formandskabet
Der er dialogmøde den 7.11. på Søndervangskolen. Det er
en god mulighed for at høre mere om, hvad der foregår
oppe i systemet. (Der er SB-møde samme dag – der findes
en løsning.

- Andre
Intet.

3. Økonomiopfølgning
Der er lige indberettet forventet regnskab. Der er et mer-forbrug på ca. 1 mio kr på
undervisningsdelen. Dette skyldes bl.a. fremskrivninger i lønforbruget, som ikke er slået igennem
(teknisk), og der er øgede omkostninger til specialklasseområdet.
Der er et mer-forbrug på ca. 300.000, - i SFO’en. Dette skyldes bl.a. færre antal børn og øget
vikarforbrug.
Det efterlyses, at SB ser et regnskab og ikke en beskrivelse. Fremlæggelsen er tænkt som en status.
SB vil gerne følge økonomien tæt og har tidligere fulgt budgetter og regnskab nøje.
Susanne er i gang med at undersøge økonomien nærmere.
Det kan være svært at vide, hvordan regnskabet i kommende år kommer til at se ud, da der bliver
lavet en ny budgetmodel hos B&U.
Økonomi kommer på SB-møde i december.

4. Ledelsesstruktur
Orientering om nuværende opgavefordeling og bud på kommende ledelsestruktur og
opgavefordeling. Dorthe har kigget på ledelsesstrukturen med hjælp fra en konsulent fra B&U. Der
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er kigget på nuværende opgaver og givet et bud på en kommende fordeling af opgaver. Punktet
tages op til et senere SB-møde.

5. Evaluering af skolefest og indvielse af kælder
Det gik godt. Det må gerne starte og slutte en halv time tidligere – særligt er det vigtigt at slutte en
halv time tidligere. Kageboden fungerede godt i år. Der var dejligt mange mennesker. Der ønskes
en tydeligere beskrivelse af, at maden er til et fælles bord. Den afrikanske musik var god – god
energi.

6. Fælles klasseforældrerådsmøde, dato og tema
To punkter: Gode ideer og strukturering af mulige arrangementer for klasseforældrerådene og
brug af kælderen. Præsentation af lokaler på skolen og muligheder. Kobling af forældrerådene i
venskabsklasserne. Drejebog til arrangementer for klassen/ årgangen.
Dato: 20.2.2020

7. Evt.
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