Referat af ekstraordinært møde i
Skolebestyrelsen
Dato: 31. oktober 2016
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy Raun, Lise
Bladt Jørgensen, Diana Hansen.
Personale: Martin Ommundsen,
Mette V. Schmidt
Ledelse: Anja Athar, Grethe Juul
Suppleanter: Anne Frank Ryom, Hans Martens,
Viben Hvirvelkær, Øzgen Yücel
Skolechef Hanne Frederiksen deltog ligeledes i
mødet.
Afbud:
Kathrine Laulund, Diana Schulian, Nette Husum,
Britta Faber, Martin Utiger og
elevrepræsentanterne Lærke, Caroline og
Lasse.
Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat fra septembermødet

Referatet blev godkendt dog med en tilføjelse
om, at det er forældrenes eget ansvar, at tjekke
egen forsikring i forhold til evt dækning af tyveri
og skader.
Referat lægges på forældreintra snarest.

2. Velkomst

Claus orienterede om dagens punkter på den
ekstraordinære dagsorden.

v/ Claus
3. Orientering om den økonomiske status og
igangværende proces
v/ Skolechef Hanne Frederiksen og
distriktsskoleleder Anja Athar

4. Skolebestyrelsens forventninger til
samarbejdet med skolens ledelse omkring
skolens økonomi, beskrevet i “Princip for
Budget” (bilag)
v/ Claus

Anja orienterede om skolens økonomiske
situation, sådan som den ser ud i dag.
Status er, at der forventes et større underskud i
2016, som får konsekvenser for resten af 2016
og for resten af skoleåret og fremover.
Lige nu er der tale om en opbremsning, der
gælder alle områder.
Princippet for budget, som skolebestyrelsen har
vedtaget i 2013 skal redaktionelt ændres, så der
kommer til at stå HFO. Desuden bliver det
fremadrettet ganske korte overordnede
orienteringer og budgetopfølgninger i
bestyrelsen.

5. Kommunikation

Kommunikation om økonomien m.v. vil blive
varetaget af SB v/Claus og af Anja.

v/ Anja og Claus
6. Skolebestyrelsen drøfter orienteringen samt
afstemmer fælles forventninger til den
kommende periode if. til økonomien.

7. Høringssvar vedr. basisundervisning i dansk
som andetsprog.

8. Eventuelt

Skolebestyrelsen udtrykte forundring over
status, da billedet tidligere har været omtalt
anderledes og ikke bekymrende.
Det udtrykkedes desuden at
a) samarbejdet med skolen og
skoleafdelingen fremadrettet fortsat er
vigtigt, og at det nuværende samarbejde
betrygger bestyrelsen,
b) samarbejde mellem skole og bestyrelse
er godt og bestyrelsens formand og
øvrige medlemmer udtrykker stor tillid
til Anjas fortsatte lederskab for
opgaverne på skolen.
Skolebestyrelsens forslag blev vedtaget med
tilføjelse af de ændringsforslag, som MED har
foreslået om HFO-delens væsentlige del af
forudsætningerne for opnåelse af
basisdanskfærdigheder. Ligeledes om
dilemmaet om tilhørsforhold til hvilken skoles
HFO børnene skal have. Claus vil sørge for det
fortsatte. Høringssvaret bliver fælles med MEDs
svar.
a) Kantineordning i indskolingen er desværre ret
pludseligt blevet opsagt. Der arbejdes på en
snarlig alternativ løsning, som der meldes ud
om meget snart. Der vil blive skrevet på
forældreintra om den midlertidige manglende
madordning i indskolingen og hvad der vil
kunne tilbydes.
b) Anja opfordres til at skrive lidt mere til alle
forældre om sig selv og den ny funktion.
c) En drøftelse om evt.
klassesammenlægninger, hvor der er behov for
fremadrettet opmærksomhed bl.a. på
inddragelse af de principper, skolebestyrelsen
har udarbejdet.
Referent Grethe Juul

