Referat af skolebestyrelsesmøde
på Engstrandskolen

d. 13. august kl. 17.00-19.00
Emne: Skolebestyrelsens ordinære bestyrelsesmøde

Data om mødet
Dato: 13. august 2018
Tid: 17.00 – 19.00
Sted: Skolens personalerum
Referent: Elin Christensen
Afbud fra:

Dagsorden:

Mødedeltagere:
Bent Roldgaard
Helle Graff-Nielsen
Ajaz Walayat
Casper Cleemann
Ditte Rasmussen
Jan Overgaard
Kathja Dam-Jensen
Martin Roald-Arbøl
Stina Ravn Kræmer,
Thomas Pedersen-Friis
Elin Christensen

Referat:

1. Velkomst
2. Præsentation

Forældrerepræsentanterne i vores nye bestyrelse er:
Helle Graff-Nielsen – forældre i 9B
Bent Roldgaard – forældre i 7B
Ditte Rasmussen – forældre i 0D og 4D
Kathja Dam-Jensen – forældre i 2C og 8B
Ajaz Walayat – forældre i 4D og 5D
Casper Cleemann – forældre i 9I og 7I
Jan Overgaard – forældre i 5D
Medarbejderrepræsentanterne bliver valgt inden det
næste møde i bestyrelsen.

3. Konstituering af bestyrelsen
Valg af formand og næstformand

Bent blev valgt som formand og Helle som
næstformand.
Bent fortsætter som bestyrelsens repræsentant i SKOK
(skolekontaktrådet) og Kathja varetager kontakten til
Læsecenteret.

5. Mødekalender for SB
Planlægning af skoleårets møder

Møderne afholdes mandag i tidsrummet 17-19 på
nedenstående datoer:
24. september
8. oktober
5. november
3. december
4. februar
11. marts
8. april
6. maj
3. juni
Den første halve time vil der være lidt forplejning.
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5. Budget 2019 - høring
Gennemgang af materiale og
kommentarer til høringssvar

Der stilles spørgsmål vedr. det faldende skattegrundlag,
når der er en befolkningstilvækst i kommunen.
Bestyrelsen udtrykker, at det er det forkerte sted at
spare, når man kalder sig ”Børnenes og familiernes
By”.
De foreslåede besparelser på vores område er:
Reduktion på administrationen med 1,1 mio. samlet
svarende til ca. kr. 55.000 pr. skole.
Forøget forældrebetaling til SFO øges med 8%
svarende til kr. 100 pr. mdr. – en ekstra udgift, der kan
være svær at bære for økonomisk trængte familier. Den
øgede forældrebetaling giver ikke anledning til ændring
af serviceniveauet. Det er 3. gang inden for en kort
periode, at der er takststigning på forældrebetalingen til
SFO.
Besparelse på drift på 10% i SFOen. På SFOEngstrand kan det f.eks. betyde at den ugentlige tur i
svømmehallen må afskaffes.
Besparelse på 10% til indkøb af IT-baserede
undervisningsmaterialer.
Reduktion på 30 timer pr. lærer til øvrige opgaver, som
bl.a. omfatter kursus, skole-hjem-samarbejde,
klasselærertid, udvikling, indsatser, vejlederfunktioner.
En reduktion her vil betyde øget undervisningstid pr.
lærer. På Engstrandskolen vil det betyde at rigtig
mange lærere kommer til at undervis mere end 750
timer, som er grænsen for udbetaling af et ekstra tillæg,
som vil belaste skolens økonomi
yderligere.Besparelsen vil også kunne få indflydelse på
skolernes rekrutteringsmuligheder.
Besparelse på 50% på lederudvikling.
TF laver udkast til høringssvar og rundsender det, så
bestyrelsen har mulighed for at kommentere.
Det endelige svar skal være klar den 17. august.

8. Nyt fra: SKOK
Ledelsen
Elevrådet
Medarbejderne
Udvalg

SKOK:

Første møde i det nye SKOK er den 20/9, hvor
budgetforslaget kommer til at fylde en del. Et andet
emne er en ny økonomimodel for skolerne, Der er
udarbejdet 3 forslag af konsulentfirmaet BDO.
Forslagene kommer i høring i skolebestyrelserne.
Ledelsen:

Invitation til deltagelse i udarbejdelse af en ny
sundheds- og forebyggelses-politik. Meld til TF, hvis
man ønsker at deltage.
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Beredskabsplan ved skoleskyderier og terrorlignende
hændelser blev omdelt. Først vil medarbejdere blive
orienteret herefter børn og forældre.
.
Pjecen ”Faglig strategi for Center for Skole og
Uddannelse” blev omdelt. Skoleledelserne og
administration og udvikling har i fællesskab udarbejdet
strategi og retning for centerets kerneydelse.
Invitation til deltagelse i pilotprojekt vedr. udvikling af
andre organiseringsformer end hjemklasseprincippet.
Kursus for nye skolebestyrelser den 24/10 kl. 17 - 21.
Suppemøde den 14/11 - alle forældre inviteres til møde,
hvor Skolebestyrelsens beretning fremlægges.Der skal
være en bedre PR for mødet.
Skemaer er nu synlige i Elev- og Forældreintra.
9. Eventuelt

Per Jensen inviteres til et møde med bestyrelsen vedr.
trafiksikkerheden omkring skolen samt inspiration til en
trafikplan for skolen.
Der oprettes en mappe i Google-drev, hvor
dagsordener, referater og andet relevant materiale
lægges. De tidligere bestyrelsesreferater samles også
her.
Kathja tilbyder at deltage i klasse-forældremøde.
Forslag til punkter på kommende møder:
SFO i ferier, vikardækning - hvad skal der til for at blive
vikar samt principper for vikardækning.
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