Bestyrelsesmøde nr. 15
En halv time før næste bestyrelsesmøde kl. 18.30 d. 26/2 – mødes alle valgte bestyrelsesmedlemmer (alle undtagen ledelsen) til afklaring af ledelsens
forslag til rammer for bestyrelsesarbejdet, så der kan tages en beslutning på bestyrelsesmødet samme dag i forhold til rammer for og arbejdsgange i
skolebestyrelsen.

Dagsorden og Referat
Dato: 26. februar 2020
Tidspunkt: Formøde 18.30 (se indledning til
dagsorden nedenfor)
Ordinær mødestart: 19:00 – 21:00
Mødeleder: Klaus

Til stede:
Bagga Bjerge, Klaus Kalsmose Jakobsen, Carsten Gad Rasmussen, Michale Bøje, Gry
Sjøqvist Krogh Paulsen, Mathias Novrup Henriksen, Trine Asmussen, Freddy Fisker, Kjeld
Kromand og Mette Birk Munthe
Elevrepræsentanterne Bertram Bisbo og Anna Kirsten Heiselberg Andersen deltager fra
formødet og frem til og med punkt 2.
Afbud: Trisia Hartvigsen Larsen og Birgitte Schacksen

Dagsorden:
Hvad handler punktet om, og er der særlige ansvarlige,
gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

1.

Punkt 1: Rammer for bestyrelsesarbejdet
Videre behandling af punktet fra sidste
bestyrelsesmøde om rammer for
bestyrelsesarbejdet (se referat).
Bilag: Oplæg fra sidste møde –
”Skolebestyrelsens arbejde”

Tid

Referat

Fremadrettet er det en god idé, at dirigenten er med til at
planlægge dagsordenen til møderne.

19:00 – 19:30

Gerne skarpere prioritering af dagsordenen, så der bliver
plads til meningsfulde refleksioner under møderne – andre
punkter kan udelukkende være til orientering.
Bestyrelsen vil gerne deltage i udvalgsarbejde
fremadrettet, men det er væsentligt, at de bidrag
bestyrelsen kommer med også bliver implementeret i
skolens hverdag. Der er ikke forventning om, at de
forældrevalgte i bestyrelsen skal smide alt, hvad de har,

Formidling:
Til hvem,
af hvem
og hvordan?

når der bliver kaldt, men at de har tillid til, at de kan uddele
ansvar imellem sig til forskellige udvalg.
Budgetudvalg: Carsten og Michael
Kostudvalg: Carsten og Anna og Bertram
Ansættelsesudvalg: Birgitte, Gry og evt. Trisia?

2.

Punkt 2: Værdiregelsæt
Godkendelse af værdiregelsæt
Bilag: Forslag til værdiregelsæt

19:30 – 20:00

Punkt 3: Oplæg om skolens økonomi
Drøftelse af Ledelsens oplæg omkring
skolens økonomi på fælles møde med
personalet – herunder spørgsmål til ledelsen.
Herunder en drøftelse af information til
forældrene.
Bilag: Oplæg fra informationsmødet omkring
skolens økonomi.
20:00 – 20:45

3.

Forslaget til værdiregelsættet blev godkendt af bestyrelsen,
så det er klart til at blive lagt på hjemmesiden.
Værdiregelsættet tages op til revurdering i begyndelsen af
det nye skoleår, når der har været valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen er rystede over skolens økonomi, som den ser
ud nu, og som de blev repræsenteret for sammen med
skolens medarbejdere tirsdag d. 28. januar 2020. Det har
indtil nu været uigennemskueligt for bestyrelsen, hvad der
har været baggrunden for de økonomiske prioriteringer.
Det er positivt, at bestyrelsen får bedre indsigt i de
håndtag, der kan skrues på i forhold til økonomien.
Der arbejdes på, at regnskabet for 2020 ender ud med 0.
Det betyder, at der ikke bliver afdraget på gælden i 2020,
men den gøres heller ikke større.
Bestyrelsen er nysgerrige i forhold til sygefraværet, og
hvad der er baggrunden for dette.
Det er vigtigt, at forældrene bliver informeret om skolens
økonomiske situation. Det skal pointeres, at der skal kigges
fremad, og at det vigtigste er, at der drives god skole for
børnene. KK udarbejder et udkast til forældreinformation,
som sendes ud til hele bestyrelsen.

Punkter til næste møde (B)
4.

20:45 – 20:50

Dirigent: Bagga Bjerge (deltager i planlægningsmøde d.
13. marts)
Budget og lektionsfordelingsplan
Regnskabsafslutning

KK lægger
det på
hjemmesiden

20:50 – 20:55

Kragefonden er stadig eksisterende – Freddy arbejder
videre på at få frigivet fondens midler, så de kan tilgå
skolens elever. Kjeld og Klaus skal skrives på som
kontaktpersoner til fonden.

20:55 – 21:00

Carsten er blevet ringet op af en forælder angående et
trafikudvalg – mere sikre skoleveje.
Vigtigt, at der er information til forældrene, hvis en
medarbejder er væk i længere tid.

Meddelelser (O)
5.

Eventuelt (O)
6.

Ordinære skolebestyrelsesmøder 2019-2020

(13/3) Man. 23/3, (20/4) tors. 30/4, (18/5) tirs. 26/5 + SFO-forældreråd, (9/6) tors. 18/6 (+
sommerspisning)

Kommende dagsordenspunkter

Punkt til foråret 2020:
Principper for digitale vaner. Skal vedtages inden der udleveres Chrome Books til alle elever
fra 2. klasse og op pr. 1. august 2020.

