Brabrand, januar 2018

Referat:
Skolebestyrelses heldagsmøde onsdag den 6. februar
1.

Fly-in, kommer tilstedet
(morgenmad)

2.

Budget og økonomiske prioriteringer i 2019
-Engdalskolen skal i
2019 spare væsentligt – primært på
baggrund af kommunale besparelser.
Der er planlagt yderligere besparelser i
2020 og 2021.
-Bemærk B&U er p.t. i
gang med en analyse af økonomi og
budgetmodellen for
folkeskole og special
pædagogik i Aarhus
Kommune.

Anders præsenterer situationen og de forskellige scenarier.
Budget godkendes. I forhold til fordeling på drift og lønmidler.
Fordeles med knap en mill. på drift og godt en mill. på løn.
Den konkrete udmøntning afgøres på møde i marts, eller
ekstra ordinært møde før
.
Besparelsen på løn udmøntes fra august og indfasningen
finansieres af opsparede midler.

Præsenteres og debat om
prioriteringer på baggrund
af oplæg fra ledelsen
3.

Timefordelingsplan, skoleåret
19/20
Præsenteres på mødet
Skolebestyrelsens årshjul
Bilag udsendt

Der arbejdes videre på næste møde.

5.

Ønsker skolebestyrelsen at
være medlem af paraply
forening

Punktet udskydes til senere møde.

6.

Præsentation og status vedr.
byggeri og renovering –
herunder hvordan bestyrelsen ønsker at blive inddraget
i processen.

Anders orienterer om byggeri. Naturfag/musik/klub.
Administrative fællesskaber inddrages muligvis.
Energirenovering af c-fløjen på vej.

Mobiltelefon politik.

Holdninger og overvejelser deles.

4.

7.
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Punktet udskydes til senere møde.

Bestyrelsen tilbydes plads i arbejdsgruppen.
Vi beslutter at inddrage bestyrelsen på anden vis.

Tlf. 87 13 86 00

eng@mbu.aarhus.dk

www.engdalskolen.dk

Der skal laves fællesregler – gerne gradueret efter alder.
Der skal arbejdes med digitaldannelse på skolen.
Forældrene skal involveres.
Formålet med reglen skal være, at den på sigt bliver unødvendig.
Skolebestyrelsen beslutter at SUG får opgaven med at lave et
udkast til regler – elevråd og personale inddrages. Derefter
tages punktet op på SKB igen.
8.

9.

AULA – det nye intra pr 1/8
– introduktion og hvad kan
vi gøre for at sikre at forældrene er klar til det nye Intra
1/8 (Der lukkes for nuværende forældre intra 31/719)

Det skal undersøges, hvad der kommer med fra intra til
AULA - for forældre (fx kommer kontaktbogs historik med
over?)

Status på SLF

Anders orienterer
Der skal vælges 4 ressourcepersoner på skolen. De uddannes hen over det næste år.

Det ønskes, at det bliver lettere at finde tlf. til SFO.

Ledelsen uddannes også.
10.

11.

Læringskonferencerne –
foreløbige erfaringer.
Herunder kobling til Engdalskolens pædagogiske vision
og hvad vi som skole vil
kendes på.

Der fortælles om konferencerne.
Forskellige syn og holdninger vendes.

Eventuelt og meddelelser

Henvendelse vedr. Kultursalon i Brabrand.

Bestyrelsen nikker anerkendende

En grupper borger/forældre arbejder på at forbedre skolevejen til og fra Engdalskolen – Anders og Frank deltager i en
besigtigelse i uge 8.
Elevrådet opfordrer lærerne til at huske at bringe materialer
ud til klasserne fra elevrådet.
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