Referat	
  
Møde

Skolebestyrelsesmøde

Tid

Tirsdag den 24/2 2015
Kl. 19.00 – 21.30

Sted

Gug Skole

Deltagere

Pernille Rose Jensen
Flemming Jeppesen
Morten Buus
Christian Rishøj
Lotte Thorggard Sørensen
Tina Bang Jacobsen
Kenneth Hansen
Henrik Bilgrau
Lars Tybjerg Mølgaard
Louise Kvist

Afbud

Pernille Grundwald Falk
Karl-Kristian Thomsen Krogh
Sofia Søndergård Walther, 9. INT
Victor Aistrup olesen, 7.D/Andreas Lørring
Flemming Østergaard

Referent

Henrik Bilgrau

Udsendt

Tirsdag d. 10.02.15

1.

Valg af mødeleder – 2 min. J
Christian Rishøj

2.

Godkendelse af referat – 3 min. J
Godkendt uden bemærkninger

3.

Besøg af Tue fra det tidligere DUS-forældreråd. Debat om det hensigtsmæssige ved at skolebestyrelsen
overtager opgaverne fra forældrerådet og hvordan vi fortsat sikrer engagement og medindflydelse – 20
min.
Der var en oplevelse i det fælles DUS-forældreråd af, at det blev nedlagt uden information til rådet. Det
der mistes er sikkerheden for, at DUS også er repræsenteret i skolebestyrelsen. Tue foreslog, at der blev
udpeget en kontaktforælder i hver klasse, der kunne fungere som bindeled/kontaktled. Det blev foreslået,
at bestyrelsen indkalder klasseforældrerådene til et årligt dialogmøde. Det er kommunikationen fra
bestyrelsen til de enkelte klasser og forældre skal styrkes, ligesom der skal være opmærksomhed på, at
dussen er repræsenteret i bestyrelsen. Det indskrives som et opmærksomhedspunkt og tages op på et
kommende bestyrelsesmøde.

4.

Meddelelser fra – 15 min.
Ø Elever Ø Personale Ø Formand. Torsdag er der første møde i det Fælles Rådgivende Organ
Ø Skoleledelse, udlevering af hæfte fra ”Skole og forældre”, vi har tre barsler på vej, Johanne i 0.klasse
samt Caroline og Josefine på 2.årgang. Herudover har der været rigtig meget fravær, og der er på
den baggrund kommet nogle forældrehenvendelser. Vi forsøger at sikre, at der er så god
kommunikation/tilbagemelding som muligt mellem lærer og vikar. Herudover er der en af vores
lærere, der har sagt op. Her vil vi selvfølgelig også lave en så god løsning som muligt.
Ø Udvalg

1

- Multibane (Lotte og Henrik) Siden sidst er der kommet kontonummer og der er skrevet ud til
samtlige forældre. Henrik undersøger skrivelsen vedrørende mælkelåg, der muligvis ikke er udsendt.
- Byggeudvalg (Lotte, Tina, Henrik og Lars) Der blev orienteret om det forestående.
renoveringsarbejde, herunder genhusningsplan og byggepladsetablering
- Sundhedsudvalg (Tina, Morten og Louise) Udvalget har udarbejdet et kommissorium, der blev
omdelt.
- Haludvalg (Lotte, Henrik og Nøvling) 5.

Regnskab 2014, bilag vedlagt. – 10 min.
Vi har i skrivende stund endnu ikke fået besked om at regnskab 2014 er endelig afsluttet fra
økonomiafdelingen. Vores forventning er, at der mangler at blive omposteret ca. 30.000,- som vil forbedre
regnskabet i forhold til bilaget. Det er dog usikkert om det bliver i økonomien for 2014 eller 2015 de
30.000,- får virkning – ikke at det har nogen synderlig stor betydning.
Bilag vedlagt (samme som behandlet på sidste møde) + bilag for Regnskab 2014 DUS. Fremadrettet vil
budgetopfølgning DUS ske i tilsvarende oversigt som Undervisning/skolens budgetopfølgning. Bundlinien
for DUS (ikke endeligt bekræftet) er et overskud på 297.678,Der er ikke noget nyt at fortælle idet det endnu ikke er afsluttet, vi tager det op på mødet i marts.

6.

Budget 2015, bilag vedlagt. – 20 min.
Vi har skiftet økonomistyresystem (som endnu ikke er oppe at køre – kan vi medio februar endnu ikke
betale alle faktura og udbetale for udlæg!). Vi har også fået ny kontoplan hvorfor budgetlægningen er
ganske vanskelig, da det ikke blot er en direkte sammenkøring med 2014. Vi er nærmest nede at
behandle hvert bilag for 2014 for, at kunne vurdere budget 2015, hvorfor vi endnu ikke er færdige med
dette arbejde. I bilaget med kommentarer kan I se hvor de største tvivlsspørgsmål er.
Lars gennemgik budgettet for 2015 hvor ambitionen er, at vi ikke afdrager væsentligt på underskuddet i
2015. Vi vil arbejde målrettet på at nedbringe vores vikarforbrug. En kommentar er, at Lotte kan bringe op
i FRO, at der er behov for et tværgående samarbejde ved indkøb af licenser i kommunen.

7.

Timefordelingsplan (hvor mange timer skal de enkelte fag have på de forskellige årgange), bilag vedlagt 20 min.
Det er mest et tilsagn om principper, da den endelig fordeling til dels afhænger af evalueringen af
tiltagene for dette skoleår. Herunder hvordan vi skal gribe bevægelse an.
Lars fremlagde timefordelingsplanen, der blev spurgt ind til om der var nogle personaleønsker i forhold
hertil. På 5. årgang opprioriteres håndværk/design-blokken.

8.

Sidste nyt fra skoleindskrivning – 5 min.
Lars orienterede om de sidste tal fra indskrivningen, vi ønsker ikke at sige nej til søskende. Det bliver
offentliggjort i næste uge.

9.

Hvad ved vi om henvendelsen til politikerne om skoledistriktet – 5 min.
Der orienteres først efter møde på torsdag

10. Evt.
I 3.kl. Dus er der stadig lugtgener ind imellem, Louise og Torben undersøger det. Der blev spurgt ind til
forældrebanken, den kommer på et senere møde. Der er ønske om ansvarlig på alle punkter på
dagsorden fremover, dette er taget til efterretning.
11. Punkter til kommende møder:
25/3 -15: Revidering/udarbejdelse af principper, Trivsel og sundhed samt kostpolitik.
21/4 -15: Evaluering af skolefoto
12/5 -15:Forældrebanken
16/6 -15:
2015/16: Aug/sept.: IT – hvordan udnytter vi det? Herunder etik og kildekritik.
Januar: Foreninger og virksomheder
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