Referat bestyrelsesmøde D. 10/01-2019
Til stede: Nina, Kia, Sandra, Morten, Arne, Karina, Lenette, Rikke (medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Tanja
19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Siden sidste møde har der været arbejdet med økonomi og konsekvenser af det faldende elevtal. Herunder
muligheder for besparelser og tilpasning af skolens bemanding i forhold til at drive skolen forsvarligt under
hensyntagen til både undervisning, trivsel og økonomi.
Der er udarbejdet nye vagtplaner for SFO personalet og støttetimerne er omfordelt så der bliver bedre
dækning af de elever, som har et støttebehov enten som følge af en bevilling eller for at sikre at de kan
følge med i klassen. I samme forbindelse er vi ved at se på, om der er opdaget nye støttebehov som skal
undersøges af PPR, enten for at få råd til at hjælpe eleven under inklusionsreglerne eller om der er behov
for egentlig SPS-støtte.
Ingen kommentarer
•

19.10-19.20 Konstituering
Formand: Morten
Næstformand: Nina
Kasserer: Tanja
Bygningsudvalg: Kia
Sekretær: Karina

•

19.20-20.15 Økonomi
o Opfølgning 2018
Gennemgået på mødet
o Punkter fra økonomiudvalgsmøde
75.000 kr. mindre i SPS støtte, end forventet
Budget 2019: Revideret og godkendt i henhold til nuværende antal elever.

•

20.15-21.00 Status på igangværende opgaver
o Gennemgang/opdatering af oplæg til IT-politik (Vedhæftet oplæg)
o Gennemgang/opdatering af oplæg til visioner (Vedhæftet oplæg)
o Status/gennemgang af opdateret værdigrundlag

•

21.00-21.30 Tilfredshedsundersøgelse
o Forældre (vedhæftet oplæg)
Spørgeskema udarbejdet. Sendes ud i januar.
o Medarbejdertilfredshedsundersøgelse?
Nej, der er for få medarbejdere til at det kan gøres anonymt. Rikke og Arne; Vi taler åbent
om godt og skidt

•

21.30-21.50 Diverse
o Indlæg til E-Svenstruppe
o Besked/nyhedsbrev til forældre med dato for punkter til behandling på Generalforsamling
o Besked til skolekredsen med dato for punkter til behandling på Generalforsamling
o Opgavelisten
o Fastsætte dagsorden til Workshop den 25/2-2019:

Morten sender ud
•

Evt.

Godkendelse og underskrift af referat

