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Drøftelse
1.

Udkast til forretningsorden v/formanden

Formanden medbringer udkast.
Udkastet udsendes inden mødet, når formanden har lavet udkastet. Jacobs input kan
indgå.
Udskydes til næste møde.
2.

Høringssvar – konfirmationsforberedelse

Bilag vedlagt. Skolen anbefaler at godkende forlængelsen af aftalen.
OK med forlængelse. Udskolingsregi har i gennem længere tid diskuteret at der ligger
meget på 8. årgang. Der har også været ønske om eventuelt at flytte til 7. årgang.
Meget fint samarbejde med vores præst.
3.

Opfølgning på princip om Understøttende undervisning.

Bilag vedlagt til endelig godkendelse.
Formulering - skolebestyrelsens tilsyn. Princippet er et punkt under, og i sammenhæng
med princippet om Undervisningens organisering.

Efterlyste, hvem der varetager USU i udskolingen?
Endelig vedtaget.
De nye principper mangler, åben skole og skole/hjem samarbejde afventer. Skal først
på MED-møde.
Orientering
4.

Brandøvelse SFO

SFO leder orienterer om indsats.
Personale valgte at råbe børnene op – ændret til at der skal tælles. Der laves en
brandliste, oversigt over hvor mange børn der er tilstede i en klasse. Proceduren er
blevet præciseret.
Maj-børnene har ikke prøvet en brandøvelse. Men i år, var der faktisk en falsk alarm
meget tidligt, og det gik rigtig godt. Der er elever, der ikke tjekker ud, så der er en lille
usikkerhed.
Viceskoleleder - vi har haft mange øvelser. Vores børn klarer det rigtigt godt. Det er
vigtigt at tage udfordringen alvorligt, selvom der er falske alarmer. Man er rollemodel.
Skoleleder, vi retter brandinstruksen til så den passer med SFO-tiden. Vi medbringer
den tilrettede model.
Barrikaderingsplan - lydfilen kommer/installeres i næste uge. Det er kun
personalet, der skal kende reglerne, men det er årgangsteam, der informerer eleverne.
Formanden, det er vigtigt at de voksne ved, hvad der skal ske - men man skal ikke
afprøve/øve med børnene.
Forældrene vil gerne have en kort information. Skoleleder taler med teams, så de kan
orientere.
Den tilrettede brandinstruksen sendes med det endelige referat.

5.

Orientering om budget v/viceskoleleder

Budget 2018 – afslutning.
Vi kan bogføre i januar, kommunen i februar. Lige nu ser det ud som om vi vil få et
overskud. Men der kommer mange regninger i november/december. Vi kommer ikke i
underskud.
Gruppeordningen har i mange år kørt med underskud - i år er der et lille overskud. Vi
har fået dækket flere udgifter fra PPR og færre sygemeldinger. Der er færre
sygemeldinger.
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Overskud må rulles med 5%. Underskud rulles 100%
Skolebestyrelsen har en interesse i at det går i 0.
Budget 2019
Budgettallet blev modtaget sidste uge. Gennemgik fordelingen.
31 mio. på skoledelen. Samme måde i SFO og Gruppeordningen, og ca. 43 mio. i alt.
Skoleledelsen, skoleleder betales af SKO, viceskoleleder, afdelingsleder går fra andet
personale.
Lønudgifter på skoledelen er ca. 24 mio. kr. og så vikardækning ca. 800.000 kr. Hvor
mange pædagogerne i undervisningen, skolen skal overføre til SFO, er bestemt.
Som udgangspunkt bruger vi det beløb vi får tildelt.
Viceskoleleders estimat er ca. 400.000 kr. i overskud.
Fordeling af driftsbudget går nu i gang. Vi har fået ca. 40.000 kr. mindre ift. i år.
Planen er at der holdes budgetmøder i december, budgettet er klar i løbet af januar.
Kommende budgetår kørere vi med nyt system NEMøkonomi. Det giver nogle bedre
rapporter, skulle blive lettere at trække rapporter.
6.

Indskrivning 2019/20

Fint skoleinfo-møde, med åbent hus på SFO og så var der muligt at børnene kunne
blive, der blev 11 børn (2-5 årige). Forældrerepræsentant, det var et super
arrangement. Også hørt det fra andre forældre.
Desværre en lille årgang. Det bliver formentlig 2 meget små klasser. Godt fordi vi ikke
lige nu er gearet til så mange børn. Der er en del der har ønsket udsat skolestart - det
er flere end vi har oplevet tidligere.
Ros til klub Nord infoaften.
7.

Meddelelser

a.

Formand

SKOK, lige efter Rene var tiltrådt. Efterlyste, hvordan man fik punkter på SKOK-møder.
Der bliver senere drøftet omkring vederlag til SB-medlemmerne, mod at pengene bliver
på skoleområdet.
Skolebestyrelsen kommer med et færdigt oplæg til, hvordan man kan samarbejde
fremover.
Alle politikkerne deltog. De er meget lyttende. Centeret orienterer.
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b.

Elevråd

Kys og kør kampagnen iværksættes. Viste flyeren, det bliver i uge 3 på Planteheldvej.
Sidste elevrådsmøde, blev flyeren udarbejdet, og hjemmesiden blev opdateret. Skal
også arbejdes videre med den. Morgenbånd bliver gjort færdig på næste møde.
Ringe til politiet, og afspærring ved Planteheldvej. Der bliver også skrevet på
forældreIntra.
c.

Skoleleder

Model 2 på teknisk service er nu besluttet. Der udarbejdes en plan.
2 styringsdialogmøder. Fremlægge ud fra den faglige strategi. Ønskede et meget
praksisnært møde. Der var en god dialog. Det er i stedet for kontraktstyring, der
forventes at der arbejdes med pejlemærker.
Bliver skolebestyrelsen inddraget i den faglige strategi? Skolelederen vil fortælle om
arbejdet.
Skoleledelsen har udarbejdet en præsentation, den kommer på et kommende SBmøde.
Vi sang julen ind i skolegården mandag morgen, gentages mandag, den 17.12.2018.
d.

SFO

Effektiviserings besparelser betyder ny budgettildelingsmodel, som betyder at budgettet
næste år, justeres hver måned ud fra børnetal. Vi har meget få der ikke går i SFO. Det
forventes ikke at blive den store udfordring for os.
e.

Andre

Nye parkeringsskilte på Plovheldvej kommer på plads i juleferien.
Viceskoleleder, henvendelse fra forældre som mener vi skal informere skolens forældre
om en episode.
SSP, som udgangspunkt - direkte med skolen, på vej til skole, tur - indirekte f.eks.
klassefest, så kunne det give mening at give forældrene besked. Vurderes i den
konkrete situation.
8.

Eventuelt

Høringssvaret om konfirmationsforberedelse bliver ikke rundsendt.
Kan vi opfordre til at bære refleksionsveste - kunne vi bakke op det? Enighed om at
det er en god ide.
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Hvidovrevej børnehaven skal lukke. Og måske oprettes en rusmiddelcenter. Kan vi
indgå et samarbejde? Formanden, vi skal formentlig på et tidspunkt, afgive et
høringssvar.
Efterlyser en plan over hvilke lokaler vi har, og hvad får vi fremadrettet.
Hvis skolen, vurderer vi får de lokaler vi har brug for. Så det er fint. Kan SB påvirke, nej
det er besluttet. Skolebestyrelsen skal bruge energi på at følge udbudsdelen. Hvordan
udvælger vi entreprenøren? Der kan være noget omkring børn/adgangsforhold.

Helle Martinsen
Referent
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