Skolebestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2014 kl. 19
Ordstyrer: Lis
Fraværende:
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

2. Skolereform.

3. Økonomi
- Regnskab 2013

4. Høring – Organisering af fremtidig
SFH
- se tidligere udsendte

5. Kriterier for udvælgelse ved
afskedigelser ved arbejdsmangel
6. Skolebestyrelsesvalg

Elevråd:
Afprøver mobiltelefoni på øverste gang frem mod påske.
Ellers intet nyt.
SFH:
Møde med Odin Teatret omkring Bali børn på torsdag vedr.
emneugen i juni. Afklare rammerne - hvornår er de her i
Borbjerg og hvornår skal de være med ved andre
arrangementer?
Vi skal have involveret andre end skolen omkring besøget,
Borgerforening, BGU etc. Lene inviterer blandt andet gennem
Kværnen.
Skole:
Afviklet skolefest – god form – god stemning - god
bemanding. Forslag fra skolebestyrelsen - en kommentator
til at annoncere indslagene. Positive reaktioner både fra
elever, forældre og bedsteforældre. Der var gode muligheder
for at snakke sammen og opleve.
Steen har været til møde omkring Fælles Ejendomscenter,
hvor der er givet retningslinjer om, hvordan teknisk
serviceleder agerer i forhold til at økonomien omkring
udvendig vedligehold, tekniske installationer og el, vand og
varme nu er placeret centralt.
Fagudbud tages op ved senere møde
Overvejelser om fag på tværs af årgange.
SFH - vi tænker intet forældreråd fremadrettet. Ide: Der
kunne være en ansvarlig kontaktperson til SFH i
skolebestyrelsen.
Skolen har et lille overskud – men reelt har vi et stort
underskud, da vi i 2013 regnskabet bl.a. har fået tildelt
midler til skolereform – udgifter som først afvikles i 2014.
Årsagen til underskuddet er primært megen sygdom.
SFH går desværre ud med et underskud, som skal fjernes i
2014. Der er plan herfor. Underskuddet skyldes primært
sygdom og færre børn i SFH 1.
Skolebestyrelsen bød ind med forslag. Der tages udgangspunkt
i model 3 - dog med en SFH 1 fra 0. - 3. klasse. Desuden
udarbejdes der et nyt forslag omkring tilbud til 4. - 7. klasse.
Lene og Torben formulerer færdigt forslag, som sendes ud til
skolebestyrelsen torsdag eftermiddag kl. 15 til kommentering.
Man melder hurtigt ind. Endeligt forslag sendes fredag.
Lene og Torben orienterede omkring de udvalgte
kriterier.
Mødet afholdes fra kl. 19 - 21.

- valgmøde 9. april

7. Nyt fra (Orientering)
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. ”Skolebørn”

8. Kommende møder

Program: Årsberetning, Orientering om Skolereform
samt selve valgmødet.
Valgudvalget planlægger aftenen.
1. Intet
2. Intet

9. Kværnen

Punkter omkring skolereform:
- Lektiefri skole på sigt??
- Udeskole/udeklasser
- Gennemgang af principper
- Samarbejde med foreninger
- Åben skole
- Organisering af SFH
- Skolebestyrelsesvalg
Lidt om Bali

10. Evt.

Brød næste gang: Stefan

Lis har brød med
Venlig hilsen
Torben Vad

