Referat fra skolebestyrelsesmødet den 09.06.20 kl. 18.0020.00
Deltagere:
Forældre: Erik, Mette, Kent, Charlotte Amalie, Nicolai,Tine, Camilla, Malene,
Medarbejdere: Troels, Søren
Elever: Anna-Inez, Christoffer
Sekretærer: Søren K, Jeanette
Fraværende: Nicolai, Jeanette, Christoffer
Mødested: Personalerummet på Hældagerskolen
Dagsorden:
1.

Kl. 18.00 Økonomi
Bibi orienterede om skolens økonomi. Cirka 96% af budget er bundet i lønkroner.
Skolen havde i 2019 større udgifter end normalt. Det drejer sig om
personalefratrædelser, ekstra udgifter i forhold til elever der skulle modtage
specialtilbud, dalende børnetal i SFO mm.. Skolen kom ud af 2019 med et lille
underskud.
Bibi orienterede om hvorledes vi på skolen følger årets økonomi på ledermøder ud fra
indekstal, samt hvilke nye investeringer der er på tegnebrættet. I forbindelse med
covid-19 har skolen haft en del ekstraudgifter. Disse udgifter forventes dækket fra
kommunens side. Der forventes et lille overskud i 2020.

2.

Kl. 18.20 Revidering af af princip for budget og regnskab (se bilag)
Princippet blev revideret

3.

Kl. 18.35 Nyt fra elevrådet v. Anna-Inez og Christoffer
Grundet nødundervisningen har der ikke været afholdt elevrådsmøder. Elevrådet var i
gang med planlægningen af gallafester inden skolen blev lukket ned. Disse blev
desværre aflyst. Der blev fra skolebestyrelsen side opfordret til, at elevrådet afholder
onlinemøde inden de går på sommerferie.

4.

Kl. 18.45 Evaluering af skoleårets arbejde i Skolebestyrelsen v. Erik
Forslag om at nogle af møderne fremadrettet er online - gerne ved korte møder.
Forslag om et møde mere i løbet af skoleåret (evt. i januar). Forslag om mere fleksibel
mødestruktur. Det aftales at afprøve om onlinedeltagelse på et fysisk møde er en
mulighed. Det aftales at der laves et onlinemøde i november. Møderne placeres
tirsdage samt på løbende dage. Det aftales at mødedatoerne placeres før
sommerferien.

5.

Kl. 18. 55 Revidering af årshjul (se bilag)
Årshjulet blev revideret

6.

KL. 19.05Trafiksikkerhed omkring Hældagervej v. Tine
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Det aftales at der nedsættes et trafikudvalg. Udvalget består af Tine, Mette og ny
skoleleder. Udvalget retter henvendelse til Teknik og miljø vedrørende for smal cykelsti
(og manglende fortov) med mangelnde udsyn ved Hældagervej (langs
forboldbanerne).
7.

Kl. 19.30 ”Fester” omkring skolen i weekenderne v. Søren
Forslag om at lave en samlet indsats mellem de tre skoler i området gennem SSP Nord
(skolerne, SSP, politiet og familieafdelingen deltager). Der gives tilbagemelding til
skolebestyrelsen i efteråret.

8.

Kl. 19.45 Orientering fra skole og formand v. Søren K og Erik
Deltagelse i Skole og Forældres årsmøde i november
Medarbejdernes dag. Der blev nedsat et udvalg bestående af Tine og Camilla
Malene Brun Sabransky er blevet ansat ny pædagogisk afdelingsleder 3. – 6. klasse.
Hun starter 1. august.
Søren orienterede kort om skoleårets planlægning.

9.

Kl. 19.55 Evt.
På mødet tog skolebestyrelsen afsked med med:
Elevrådsrepræsentanterne Anna-Inez og Christoffer, som afslutter 9. klasser her til
sommerferien.
Søren Andersen og Troels Kristensen som stopper som medarbejderrepræsentanter i
skolebestyrelsen. Disse efterfølges af lærer Pernille Oxholm samt pædagog Maria
Thodsen.
Derudover tog skolebestyrelsen også afsked med skoleleder Søren Klindt.

Punkter til kommende møde:
SFO2
SFO Mad
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