Referat af møde i skolebestyrelsen
Onsdag den 25. marts 2015 på lærerværelset kl. 19.00

1. Til stede ved mødets begyndelse.
Jytte Pedersen, Rikke Lund Ehrenreich, Stian Ehrenreich, Emre Kilic, Mette Andersen, Lone
Nitschke, Søren Marcussen, Klavs Heltoft, Ole Skov.
2. Godkendelse af dagsorden.
Punkt 8 udsættes til næste møde. Dagsordenen behandles med efterfølgende kontakt til øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Debat om kantinen udskydes til næste møde.
3. Godkendelse af referat.
Godkendt.
4. Nyt fra elevrådet.
Renere toiletter på 300- og SFO-gang ønskes samt generelt bedre ventilation på toiletterne. Det
nye rengøringsselskab og Loni passer rengøringen heraf fint. Problemet bunder i, at eleverne
ofte rammer forbi toilettet, hvilket giver lugtgener. Konsulent fra Bygningskontoret har målt
luftudskiftningen og fandt dette tilfredsstillende.
Flere kameraer ønskes opsat grundet hærværk på cykler. Dette kan ikke lade sig gøre pga nye,
skærpede regler for kameraopsætning. Elever, der ved, hvem der ødelægger andres ting, skal gå
til de voksne med deres viden og ikke tolerere deres kammeraters dårlige adfærd. Det foreslås,
at elevrådet gennem en kampagne hjælper med at sprede en kultur på skolen om god adfærd, at
det er ok at gå til en voksen med sin viden. Elever, der finder på at true andre til tavshed, taler
ledelsen med. Elevrådslæreren kontaktes mhp eventuel kampagne.
Flere bærbare ønskes, ligesom kablingen til whiteboardene bør fungere. Der er afsat penge i det
nye budget til køb af nye pc’er. Der følges op på den manglende reparation af kablerne.
Optegningerne på asfalten i skolegården er ikke sundhedskadelige.
Håndhygiejnen i Kantinen ønskes optimeret vha handsker. Kantinens personale og deres
medhjælpere følger i forvejen reglerne for håndhygiejne, og det vil gå ud over
ekspeditionshastigheden, hvis handsker skal af og på hele tiden. Bedre, hvis alle på skolen
sørgede for at her var rent og pænt. Der ophænges regler om håndhygiejne op i Kantinen som en
reminder og et signal til omverdenen.
5. Meddelelser.
Rikke Ehrenreich er nu indtrådt som forældrerepræsentant i RULLs styregruppe. Kommunen
ønsker skolerne inddelt i indskolings-, mellemtrins- og udskolingsafsnit. Ledelsen ønsker lærerog pædagogpersonalet samt SB med på råd, hvorfor der afholdes møde i Aulaen den 13. april,
kl. 19.00. Her vil Lene Vestervang-Olesen orientere om visionerne med inddelingen. SBmedlemmerne opfordres til at prioritere dette møde. Elevtallet stiger, så skolen udbygges på
sigt; allerede nu ønsker kommunen fastlagt, hvor bygningerne skal opføres. Da
lokaleanvendelsen skal maksimeres, tænkes indskolingslokalerne anvendt som SFO-lokaler om
eftermiddagen. Ledelsen gav på forrige RULL-møde udtryk for SBs bekymring ift eventuelt
salg af inspektørboligen, hvorefter der centralt fra opfordredes til deltagelse af
forældrerepræsentant i styregruppen.
Teknisk serviceleder Jørn Rasmussen går på efterløn ultimo april. Bjarne Galsgaard er ansat, og
skal i sin første arbejdsuge gå sammen med Jørn Rasmussen.
6. Godkendelse af regnskab for skole og SFO 2014.
SFO: Der er bevidst sparet lidt på udgifterne grundet Bakkens flytning august 2016 til skolens
område. Centralt er afsat 1,8 mio. kr. til flytteomkostninger, men det forventes at blive dyrere.
Løsøret tages med til skolen. Den kommende daginstitution er bevilget 3,8 mio. kr. til

ombygning. Vikarudgifterne har været større end anslået, da barsler med efterfølgende ferie har
været afholdt; herudover kun delvis refusion af langtidssygemelding. Det akkumulerede
overskud er 1 mio. kr.
Godkendt.
Skolen: Da elevtallet er steget og antallet af distriktets specialklasseelever faldet mere end
forventet viser regnskabet et overskud på 140.000 kr fremfor et budgetteret underskud på 1,1
mio kr. Der er anvendt midler til to klassesæt bærbare pc’ere. De afsatte midler til
skoleudvikling og kompetenceløft skal anvendes over 3 år, heraf går størstedelen til
vikardækning.
Godkendt.
7. Godkendelse af driftsbudget 2015.
Driftbudgettet viser et akkumuleret overskud på 1,1 mio. kr. Der afsættes en buffer på 150.000
kr. til eventuel yderligere specialklasseelev, hvor det allerede nu vides, at udgiften til disse
elever vil stige. Skulle bufferen ikke komme i brug, kan den flyttes til andre konti. Der er afsat
1,2 mio. kr. til it-indkøb næste skoleår. Der er usikkerhed om, hvorvidt skolen tildeles midler til
ombygning ifm de administrative fællesskaber. Der er afsat i alt 600.000 kr. til dækning af såvel
inventar som byggeudgifter. Søren Marcussen flytter ned til den øvrige ledelse, og fællesskabet
træder i kraft pr. 1. juli d.å. Stigende elevtal samt stigning i elevtaksten medfører øgede
ressourcer, hvilket bl.a. giver mulighed for flere timer med tolærer-ordning. Grundtimetallet
bevares. Lærernormeringen er i balance i forhold til personaleressourcen. Nuværende 6. årgang
lægges sammen til næste år; der vil på dette trin blive fuldstændig holddeling i fagene, hvor
hvert hold undervises af to lærere. Næste år afsættes flere midler til eksterne vikarer. Har FU
ændringer til budgetter, forelægges disse SB.
Godkendt.
8. Eftersyn af politik for mad og måltider.
Udsat til næste møde.
9. Trafiksituationen i skoledistriktet.
Udsat til næste møde.
10. Eventuelt.
Der ses på en opmærksomhed til Emre og Yaxye, der stopper i SB med udgangen af april
måned.
27.3.15
f. Ole Skov
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