Referat - Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 1. december 2014
Kl. 17.30 – 20.00
Deltagere: Bettina Kallenbach (skoleleder), Thomas Dvinge Baun,
Lisbeth Freitag (medarbejder rep.), Lotte Andersen (formand), Peter Taulo Larsen, Heidi Skovgaard,
Louise Abel Thomsen, Louise Jørgensen, Anette Jessen, Line Sørensen (elevrådsformand),
Fraværende :
Fraværende med afbud: Henrik Andersen, Lilian Jørgensen, Kirsten Eriksen,
Ordstyrer: Louise Abel Thomsen
Referent: Thomas Dvinge Baun

Referat:
1. Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.
2. Oplæg til princip for brug af mobiltelefon – bilag udleveret på mødet ( status elevråd )
Oplæg til princip for mobiltelefoner blev udleveret på mødet og kvalificeret af skolebestyrelsen.
3. Orientering – økonomi
Vi har haft en udfordring i budget 2014 i forhold til SFO, bla. grundet det faldende børnetal, små
årgange omkring 0.klasse samt reformens konsekvens (den længere skoledag). Dette er udlignet ved
at der er ”fundet” 400.000 kr. på SFO-driftskontoen samt 300.000 kr. på skoledelens driftskonto, her
ud over er der prioriteret et overskud på 300.000 kr. i indeværende budget som overføres til budget
2015.
Det kunne være godt at få drøftet udfordringen vedrørende SFO-ernes økonomi med andre
bestyrelser, for at få input til hvilke udfordringer og udviklingspotentiale, der fremadrettet er ved at
tilbyde SFO i Slagelse kommune.
4. Sundhedspolitik
Udskudt til næste møde.
5. Forældrehenvendelse
Henvendelsen vedrørende skemaændringer og lærerskifte i to klasser.
Der er svaret i forhold til skemaændringer og lærerskifte. Lotte sender svar på forældrehenvendelsen.
Skolens ledelse sørger for at sætte skolebestyrelsen CC: på meddelelserne i Intra, hvis der svares
inden næstkommende skolebestyrelsesmøde, hvor forældrehenvendelser generelt drøftes.
6. Kommunikation bestyrelsen
Punktet udsættes til næste møde.
7.
8.

Meddelelser
a) Formanden
Intet
b) Elevrådet
Elevrådet har spurgt til om porten ind til skolegården kan være åben frem til
kl. 14.00 –lige pt. er den lukket fra kl. 12.00.
Elevrådet ønsker at drøfte indeordningen for mellemtrinnet..
c) Medarbejderrepræsentant
intet

d) SFO
Der arrangeres luciaoptog den 12. december både på skoen og ”ude i byen”
e) Skoleledelsen.
Der bliver etableret bænke og bordsæt til skolegårdene samt to stk.
bordtennisborde.
Der etableres streetbasket samt streetfodbold på den store boldbane.
Fraværsdebatten ved Per Haugaard fra Sjællandske medier i sidste uge har
skabt vrede og frustration, da fraværet der anføres i avisen ikke er rigtigt og
artiklen ikke virkede som om, den havde til hensigt at skabe dialog eller
løsninger.
Lone Kjeldtoft er ansat som ny AKT og afdelingsleder med tiltrædelse fra
den 1. januar 2015.
Vores skolepatrulje er meget velfungerende og flot ledet af SFO.

9. Mødeleder til næste bestyrelsesmøde (Beslutningspunkt)
Lilian Jørgensen
10. Evt.

Pkt. kommende møder:
 Generelt gennemsyn af retningslinjer og principper.
 Sundhedspolitik
 Drøftelse af for inde- og udeordning for mellemtrinnet.
 Oplæg i Intrabrug for bestyrelsen.
 Udviklingspotentiale for SFO (Drøftelse).
 Forældretilfredshedsundersøgelse
 Strategisk kommunikation

Kl. 18.30 Julespisning

