Skolebestyrelsesmøde
Mandag den 19. september 2016
kl. 17.00- 19.00 i personalerummet v. kontoret

Ordstyrer: Michael
Øvrige deltagere: Catja, Kim, Peter,Louise, Kamilla, Jens, Jette, Jeanette, Salli, Stephanie, Peder, Rikke.
Afbud:Peter, Catja

Referat
Tekst

Tid
1. Velkommen til Jens Tømmerup
2. Godkendelse af dagsorden
3. Høring 2. runde af kommunalt
budget 2017 - 2020. Høringsperiode
13/9 – 20/9. Drøftelse af
høringssvar.

1. MK bød velkommen
17.00-17.05

17.05–17.30

Bilag udsendes (man kan dog se
materialet på kommunens hjemmeside)

4. Høring. Udkast til visitationspraksis.
Drøftelse af høringssvar. Bilag
vedhæftet.

5. Referat fra 2. samling med
skolebestyrelserne 24/8 v. RS

17.30-17.45

17.45–18.15

Herunder drøftelse af lokale
tiltag/understøttelse af elevernes
uddannelsesparathed.

2. Godkendt
3. RS orienterede kort. Herefter drøftelse. Det er
positivt at der lægges op til mindre bureaukrati og
mere medarbejderindflydelse på tværs af
virksomhedstyper. Det er positivt at
rammebesparelsen er aflyst, men de konkrete
tværgående besparelser vil også ramme skolens
kerneydelse. Vi er forundrede over at der er afsat
midler til skolebyggeri, når der ikke har kunnet
findes midler til lokaleudvidelse på Vemmelev skole.
Det er bekymrende, at de afsatte midler til det
særlige børne- og ungeområde ikke synes at være
tilstrækkeligt til den ønskede øgede inklusion. Det er
bekymrende at problematikken med manglende
inventarpenge efter overførsel til komunal
ejendomsservice tilsyneladende ikke er indeholdt i
budgetforliget.

4. RS orienterede kort. Vi mener ikke, at der er
sammenhæng ml. øget inklusion og de afsatte midler.
Den foreslåede praksis lægger reelt op til
besparelser. Vi er bekymret for om vi som skole reelt
kan få den kvalificerede hjælp og rådgivning fra
centralt hold som der er behov for og som der lægges
op til.

5. RS orienterede. Kritererne for udd. Parathed blev
gennemgået. Punktet tages op til drøftelse på næste
møde.

(Punktet kan evt. blive til en kortere
orientering, hvorefter der afsættes tid til
nærmere drøftelse på næste møde, idet
emenet kunne være en mulighed til
fællesmøde med klasseråd)

6. Åben skole 3. november. Orientering
og drøftelse.

18.15-18.30

6. RS orienterede. Vi sætter fokus på VL. Tidspunkt
på dagen er 9-13.

7. Brandøvelse afholdt. Orientering.

18.30-18.40

8. Elevrådet orienterer
18.40-18.50

9. Meddelelser:
18.50-



Formanden.



Ledelsen: udskolingsprojekter



Medarbejderrep.



Andre

7. RS orienterede. Øvelsen forløb godt. Kun få
efterfølgende fokuspunkter.
8. Der har ikke været møde siden sidst. De to elever
fortalte om Designing Your Life for 8. klasserne – et
ugeprojekt om uddannelsesparathed.
9. MK: Vi mangler forældrerepræsentant til Børn –
og ungekonferencen 12. november.
PP: orienterede om brobygningsprojekt for
udskolingen i uge 47.

10. Understøttelse af uddannelsesparathed ( pkt. 5)
forældrenes rolle.

10. Punkter til kommende møder:
-19.00

11. Intet.
11. Evt

Mødet slut:
Kommende møder: 8/11, 15/12, 1/2, 2/3, 24/4, 23/5 (erstattes evt. af møde med Udd.Udv.), 19/6, (dim. 21/6)
Med venlig hilsen Michael Kornbech og Rikke Sørensen

