Referat af skolebestyrelsesmøde den 16.1 20

Til stede: Anja Borre, Linda Fabricius, Cathrine Lyster, Merete Ross, Birgit Nørgaard og Martin Visby
Afbud: Charlotte Kaas
Da vi ikke er forældrerepræsentanter nok, er skolebestyrelsen ikke beslutningsdygtig.

1. Orientering fra skoleledelsen: pr. 1.8.20 ændres skoledage til at starte kl. 8.10. der startes nu en
proces omkring orientering af kommuner, samt evt. ændring af andre forhold. Der er kommet nye
retningslinjer omkring registrering af elevfravær. Ændring i forhold til interne elever omring Intra i
forhold til GDPR. Det drejer sig om ca. 30 elever. Skolesekretæren sender information direkte til de
berørte forældre.
2. Budget – vi forventer et overskud i 2019, beløbet er stadig ukendt. Gennemgang af budgettet.
Skolebestyrelsen synes budgettet ser fint ud. Budgettet bliver godkendt næste gang, da vi ikke er
beslutningsdygtige.
3. Opfølgning på fællesforældremøde – Linda har kontaktet Mathilde blokken, men hun er ikke vendt
tilbage endnu. Vi afventer. På forældremødet skal Formanden afgive sin årsberetning. Anja
kontakter Anne-Gitte Frøslev angående forretningsorden. Derudover tager Anja kontakt til
forældrerepræsentanterne; Maria, Lea, Kirsten og Heidi i forhold til om de ønsker at fortsætte i
skolebestyrelsen ellers må der udskrives valg til det kommende forældremøde. Linda orienterer
skolen.
4. Evt. Næste møde rykkes til den 12. marts.
Punkt til næste møde: Der foreslås en ændring af forretningsordningen, således at der bliver en
reduktion af antallet af møder fra 8 til 4. Hvis der så bliver brug for flere møder kan der indkaldes til
et ekstraordinært møde, men det vurderes ikke at der er brug for 8 møder årligt fremadrettet.
Skoleledelsen har et ønske om at ugedagen for skolebestyrelsesmøderne flyttes til om tirsdagen fra
kommende skoleår. Dette er dels for at medarbejderrepræsentanterne ikke har aftenmøder på
flere dage, samt for at få mulighed for at have skolesekretæren med som referent.
Henvendelse fra forældre til formanden angående informationsniveau og personale udskiftninger.
Det er ikke noget skolebestyrelsen kan gå ind i, men skolebestyrelsen opfordre skolen til at være
opmærksom på at optimere informationsniveauet, når der er personale ændringer.
Referent: Martin Visby

