Brabrand, juni 2018

Referat:
Skolebestyrelsesmøde mandag den 11. juni
1.

Økonomisk redegørelse – JY
deltager i punktet
Vi har fejlestimeret lønudgifterne til lærerne, hvilket betyder at
vi p.t. går i retning af overskud i
2018 i stedet for den planlagte
brug af opsparingen.

Jacob redegør for økonomien og årsagerne til overskuddet.

2.

Skolebestyrelsesvalg – status
efter valg

Tre mødre har meldt sig til bestyrelsen. Vi mangler nu
suppleanter. Frank nævner muligheden for at blive suppleant tirsdag på mødet for nye forældre på 0. årg.

3.

Forelæggelse af skema og
andre centrale planlægningssager i forbindelse med skoleårets planlægning

Skemaet er ikke færdigt.
Der er udfordringer med at få det til at gå op.
A-dagsskemaet er næsten på plads.
Skoleårets kalender vises.
”Sådan gør vi”, ”Funktionsbeskrivelser af andre opgaver”
og ”Bilag 1” mm sendes til SKB. Det er interne arbejdspapirer.
Pakke til de nye medlemmer af skolebestyrelsen laves når
de starter. Kunne indeholde noget af ovenstående.

4.

Skolebestyrelsens årshjul for
18/19

5.

Meddelelser
• Formanden
• Eleverne
• Medarbejderne

Input til årshjulet gives.:
Ideer til budget – tages op til møde i efteråret men efter
udmelding fra byrådet.
Teamkoordinatorfunktion og læringskonferencer tages
op på heldagsmødet.
Klassedannelse ST fortæller om hvordan det er gået med
den nye årgang.
Ferie og lukkedage i SFO.
Samarbejdsaftalen med SFO.
Grundlæggende lovgivning (efterår)
Elevtrivselsmåling (august)
Kvalitetsrapporten (august/september)
LUP
Elever:
Frank og Alice taler til aftenskole for kommende
0.årg.
Claus holder tale for 9. årg. til dimission.
Elevrådsvalg og Alice (9.årg.) er formand. Johanne
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• Skoleledelsen
• Medlemmerne i øvrigt

(9.årg) er næstformand. Emira er sekretær (7.årg.)
Medarbejdere:
Der er kommet overenskomst.
Gang i afgangsprøver
SFO-markedsdag var et hit. God dag med mange
deltagere.
Næste år vil vi arbejde med vold, trusler og chikane.
Evt. inddrage elevrådet.

6.

Eventuelt

Tak for indsatsen i bestyrelsen til Jacob, Søren Emil og Dan
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