5. marts 2019
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 25.02.2019

Til stede:
Forældrerepræsentanter: formand Lasse Damsø Pedersen, Rasmus Kierkegaard, Tom Gajda Kristensen, ,
Stine Godsk Malmstrup, Maria Schnack Wolff, Petsi Friis Tvørfoss, Kristina Mannemar
Personalerepræsentanter: Morten Haa Johansen
Ledelsesrepræsentanter: skoleleder Linda Kolling, Helle Lambertsen (referent)
Afbud fra: Helle Tang Jakobsen, Lisbeth Ø. Jensen, Pernille Schougaard, Jesper Tranæs, Helle Lindahl Kruse

1. Meddelelser
Velkommen til Jeksendalskolen i klubbens gamle lokaler i Borgernes Hus, hvor der er startet 45 børn.
Klubben er nu kommet nogenlunde på plads her i huset.
Ang. Tunnel er projektet ikke så langt, pengene er overført til 2019, vi har fået ny
kontaktperson hos kommunen, som står for projektet, og der er møde igen i næste uge.
Landsbysamarbejdet arbejder også med området i tre af grupperne, bl.a. støttes der op om
tunnelprojektet. Cirka 20 aktive borgere sidder i arbejdsgrupperne i landsbysamarbejdet.
2. Orientering vedr. personale
Ikke til referat.
3.

Budget 2019

Budget 2018:
Vi kommer ud af 2018 i balance på cirka 0 kr., fordelt sådan:
- skolen har overskud på 307.000 kr., som primært skyldes fratrædelse, og ledig stiling som
pædagogisk leder i 7 mdr.
- SFO/klub overskud på 11.000 kr. inkl. ledig stilling som pædagogisk leder i 7 mdr.
- børnehave/vuggestue underskud på 324.000, som primært skyldes tre
sygdomsforløb/fratrædelser, samt ledig stilling som afdelingsleder i 7 mdr.
Budget 2019:
Budgettildelingen fra kommunen er direkte afhængig af børnetallet, og vi kan se at børnetallet
i løbet af 2019 vil falde med i værste tilfælde 15 børn i skole/sfo/klub. Derudover forventes der
at blive visiteret op til 4 børn til specialtilbud.
Linda fortæller, at der d. 30.01. er indgået skoleforlig, en justering af folkeskoleloven, som
bl.a. betyder, at skoledagen skæres ned for de yngste. Det betyder også, at vi får tildelt færre
ressourcer til skolen og lidt flere til SFO/klub. Kommunen er i gang med at regne på aftalen, så
vi kender i dag ikke betydningen.
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Børn og Unge har informeret om, at en hel del flere børn i år sendes i specialtilbud, hvilket
generelt i kommunen betyder lavere tildeling til normaltilbud. 13 lærerstillinger skal flyttes fra
almen til specialtilbud.
Samlet set skal 20 stillinger fjernes fra lærerområdet.
I slutningen af marts skulle vi få nøgletal på beregningerne.
For lærerne her i kommunen er der aftale om intern forflytning mellem skolerne.
Børn og Unge har også meddelt, at der ikke kan gives tillægsbevillinger til slidte bygninger
mm., da vi er pressede til det yderste i de områder med stor vækst i børnetallet, og at B&U
derfor er nødt til først og fremmest at løse kapacitetsproblemerne der.
Linda er i gang med at kontakte ejendomsmæglere her i området, så de har informationer om
stedet her til interesserede mulige købere af huse og ejendomme til salg, så vi sikrer os at de
kender til os.
4. Konkret planlægning af årsmøde
Vi vil arbejde på at få arrangeret årsmøde for alle forældre d. 25.04. eller 30.04.
Linda undersøger med aftalt oplægsholder om dato og pris.
Bestyrelsen arbejder videre på næste møde d. 27.03. med indhold til årsmødet.
5. Fælles drøftelse og beslutning:
Hvilke mål og ambitioner har I for bestyrelsens arbejde for 2019? Hvilke temaer vil I gerne
have op på møderne?
Der blev talt om:
Visioner og værdier – gøres færdig (loop tilbage fra bæredygtig arbejdskultur)
Styrkede læreplaner – Børnehuset
Mental sundhed – personalegrupperne. Fraværsperioder – fokus på fraværstyper, blev
overvejet som emne, men skal komme som oplæg fra LMU. Drøftelse om sygefravær skal på
som fast emne som meddelelse.
Aula – implementering
Fokus på fysiske rammer (Samarbejde med Veng Skole & Børnehus’ venner). Inde ude –
arbejdsdag?
Åbning af skolen – for flere brugere.
Lejrskoler/skolefest (2-lærer) – kortlægning og prioritering. Forældreplanlagt eller via skolen?
Fælles event – måske fordi der kommer nyt navn
Næste møder:

Onsdag 27. marts
Tirsdag 30. april
Mandag 3. juni
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