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Dagsorden til skolebestyrelsesmøde
Elevrepræsentanterne deltager
Afbud: Jens, Birgitte, Claus.
1. Foreløbigt budgettet for 2017 for undervisning og SFO (bilag følger)
FF fremlægger budgetterne for undervisning/skole og SFO.
Begge budgetter er lavet, så der ikke er reduceret i servicen overfor elever og personale. Der
er fx ikke reduceret i lejrskoler. Der er reduceret på bygningsdrift og vikarressourcer.
Undervisnings/skolens budget: Tilpasset ved reduktion i bygningsdrift.
Mælkebøtten: Der er budgetteret med et merforbrug i forhold til det tildelte budget. Ca.
140.000 kr. Der arbejdes fremadrettet med et abonnementsystem. Der arbejdes også med at
trække salg af mælk tilbage til skolen. B&Ukort forsvinder 31/7 2017. Prisniveauet anbefales
hævet til 20 kr. og størrelsen af portionerne øges. (FF vurderer, at det vil give overskud på
100.00 kr.). Der planlægges med et udleveringssystem af forudbestilt mad, for at reducere
ventetiden for eleverne.
Kragelundskolen får 208 ekstra PC’ere. Skolen skal medfinanciere opbevaringsskabe.
Ny IT-supportordning hvor supporterne er ansat i borgmesterenens afdeling. Kommer anslået
til at koste Krageludskolen 70.000 kr. hertil kommer merudgifter til alarmer og til en ny
kopimaskine. Resultatet fra 2016 er ikke kendt endnu.
I 2017 skal vi bruge penge til bevægelse og nye skolemøbler. Desuden er det godt med et
akkumuleret overskud i forbindelse med det kommende byggeprojekt.
De to toiletter, som vi gerne vil have renoveret ud over de i projektet nævnte, kan rummes i
det budget, der er lagt i den ordning, vi er blevet præsenteret for.
Kommentarer fra skolebestyrelsen: det er godt, at det ikke har været nødvendigt at skære i
vores ”hjertebørn”, herunder lejrskoler.
SFO budget: Bliver beskåret med ca. 500.000 kr. Det er det, der svarer til 97 børn i 4. årgang
der overgår til klubben i 5 måneder i 2017. Der skal i skoleåret 1718 spares det, der svarer til
2 stillinger og vi får desuden et mindre vikarbudget i 2017. Ud over det, er der ikke sparet på
budgettet.
Overskuddet i 2016 er endnu ikke kendt.
Kommentarer fra skolebestyrelsen: Også her er det godt, at vi kan fastholde serviceniveauet
selvom det er træls at vi skal af med 4. årgang.

MO orienterer om, at kommende 4. årgang vil være på skolen indtil det nye byggeri står
færdigt. Præmisserne for ansættelse i klub er endnu ikke kendt. Der er møde den 7. marts
2017 for ansatte i SFO. Først derefter vil SFO-pædagoger kunne vurderer, om vedkommende
vil søge en af de kommende stillinger i SFO.
Kommentar til formen på budgettet: Det er rart med et budget, der er så overskueligt. Det kan
man have, når der hvert år er styr på økonomien.
Under forudsætning af, at budgettet også godkendes af MED-udvalget, godkender
skolebestyrelsen begge budgetter for 2017.
Skolebestyrelsen godkender også den foreslåede prisstigningen på en protion i Mælkebøtten
til 20 kr. (Portionerne bliver større på dagens ret, ikke på salatbarens portioner).
Med godkendelse af budgetterne er lektionsfordelingsplanen for skolerået 1718 også
godkendt (gennemgået på sidste skolebestyrelsesmøde).
2. Ekstra spørgsmål til årets forældretilfredshedsundersøgelse. (Bilag forvaltningsforslag til spg.)
Skolebestyrelsen foreslår, at følgende spørgsmål stilles som tillægsspørgsmål i den kommende Forældretilfredshedsundersøgelse:
Fra kataloget: Hvor tillfreds er du med…..
- Skoledagens længde
- Dit bidrag til samarbejdet med skolen
Selvformuleret: Hvor tilfreds er du med….
- informationen fra skolebestyrelsen
3. Planlægning af det næste møde.
- Regnskaber 2016 og evt. budgetter 2017 (ved ændringer efter MEDmødet)
- Drøftelse af brug af medier i skolen (Klaus kommer med et skriftligt oplæg)
4. Meddelelser
Fra ledelsen: pædagogisk lørdag om arbejdet med elever med dansk som andetsprog.
Forplejning fra Mælkebøtten.
Elevrådet: har talt om maden i Mælkebøtten.
5. Eventuelt
Mødeplan:
Ordinære skolebestyrelsesmøder kl. 19 - 21: 9/3, 5/4, 8/5, 15/6.
Med venlig hilsen
Klaus Kalsmose Jakobsen og Lene Mols

