Referat fra bestyrelsesmøde ved Veng Skole & Børnehus
Torsdag d. 30.08.18 kl. 19-21.30.
Til stede: forældrerepræsentanter: formand Lasse Damsø Pedersen, Rasmus Kierkegaard, Tom Gajda
Kristensen, Helle Lindahl Kruse, Stine Godsk Malmstrup
Personalerepræsentanter: Pernille Schougaard, Morten Haa Johansen, Jesper Tranæs, Gitte Jakobsen,
Sidsel Grubbe, skoleleder Linda Kolling, adm. leder Helle Lambertsen (referent)
Afbud fra: Helle Tang Jakobsen, Kristina Mannemar, Lisbeth Ø. Jensen, Maria Schnack Wolff,
Petsi Friis Tvørfoss

1. Præsentation af Gitte og Sidsel
Efter Henrys’s pensionering i december har vi brugt tiden til at overveje personalesituationen i ledelsen
nærmere, og tænkt over hvordan vi kan bruge ressourcerne bedst muligt.
Vi har besluttet at den ledige stilling som pædagogisk leder fremover deles ud på to medarbejdere:


Sidsel Grubbe, som fremover vil bruge halvdelen af sin tid med undervisning og halvdelen på
skoleledelse.



Gitte Jakobsen, som fremover vil være at finde halvdelen af tiden som daglig leder af børnehaven,
og halvdelen som underviser i skolen.
Velkommen til!
Vi regner med, at Gitte, Sidsel og Helle vil deltage på bestyrelsesmøderne, afhængig af for dem relevante
dagsordener.

2. Konstituering af bestyrelsen
Velkommen til Stine, Maria og Helle K, som er nyvalgte i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Lasse fortsætter som formand.
Rasmus valgt til næstformand.
Petsi er valgt til madmor.

3. Status på økonomi
Helle L orienterede om status på økonomi. I hovedtræk og ud fra kendte ændringer:
Skolen kommer ud af 2018 med et lille overskud på ca. 72.000 kr. Nuværende sygemeldinger dækkes
primært af andre lærere og Linda, på den måde undgår vi vikarudgift. Overskuddet i år skyldes også at vi i 7
måneder har haft ledig stilling som pædagogisk leder, at der har været en afskedigelse i foråret, og at vi har
flyttet Gitte og Sidsels halve stillinger fra undervisning til ledelse, hvorved vi sparer en lærerstilling.
SFO og klub kommer ud med et lille overskud på ca. 25.000 kr.

Børnehaven kommer ud med underskud på ca. 215.000 kr. Det skyldes primært langtidssygemeldinger og
har medført store vikarudgifter. Der er taget hånd om sygemeldingerne og kommunens HR er med ind over
forløbene. Der blev spurgt til årsagen til sygemeldingerne og Linda forklarede, at det skyldtes forskellige
ting, og at der ikke umiddelbart kunne afdækkes en årsag i arbejdsmiljøet/kulturen. Forældrene pointerer
vigtigheden af at løbende orientere om situationen, så der ikke opstår unødige spekulationer.
Børnetallet vil fortsat falde de næste 4 år.
Vi arbejder på forskellige fronter på at informere om stedet, fx arbejder Linda sammen med
borgerforeningernes formænd i en arbejdsgruppe for at løfte lokalsamfundet.

4. Orientering om budget 2019 – indsigelser?
Budgetlægning for 2019 i gang, og kommunen rammes af udligningsreformen. Der er administrativt
udarbejdet et katalog med spareforslag, der skal fx spares 22 mio. i 2019.
Det nyvalgte byråd har samtidig ambitioner om forbedringer, som er forbundet med omkostninger, som
der skal tages højde for.

Spareforslagene behandles på byrådsmøder den næste tid. Se katalog og information på
www.skanderborg.dk
Nogle af forslagene er fx for 0-6-års området:
5-års børn skal overgå til SFO 1. april i stedet for 1. august (SFO-plads udløser færre ansatte pr. barn). Her
vil det give en udfordring, fordi vi i forvejen ruller børnene på andre tidspunkter end august.
Gæstehuset Hørning er foreslået lukket, hvilket kan have betydning for dagplejen og dermed vuggestuen.
Forslag for skole- og fritidstilbud:
Der er foreslået øget klubbetaling, og færre aftenklubber (hører under Ungdomsskolen).
Der er forslag om at udligne budgettildelingerne pr. elev for alle skoler, det vil betyde budgetnedgang for
de små skoler: Da vi har færre elever/små årgange er udgifterne til administration og bygninger mm højere
pr. elev end på større skoler.
Der er forslag om nedlæggelse af de forebyggende socialrådgiverfunktioner, og reduktion af
budgetrammen til PPR (Pædagogisk, psykologisk rådgivning), som er dem vi får rådgivning ved til børn med
særlige behov.
Bestyrelsen udarbejder kommentarer til handlekataloget (skal indsendes senest 7/9 kl. 12).

5. Drøftelse af mobilfri skoletid
Skolen har kørt en forsøgsperiode med mobilfri skoletid før ferien, som går ud på at eleverne tjekker deres
mobiler ind på et ”mobilhotel” om morgenen og tjekker dem ud igen når skoledagen er slut.
Tiltaget har vist store positive ændringer iflg. både lærere og elevråd: mere fokus hos eleverne, flere leger
sammen, der er flere fælles lege, der er knyttet nye venskaber, der er færre konflikter i frikvartererne.
Elevrådet ønsker at der bliver sat gang i nogle aktiviteter aht. dem som ikke lige har en legekammerat kan
deltage, og i øvrigt at der bruges flere ressourcer på legeplads og nyt legetøj.
Indstillingen fra bestyrelsen er at prioritere op på det (husk presse).

6. Kort orientering om tunnelprojekt
Mht. tunnel under Låsbyvej, p-plads og buslomme-projektet: LK har ikke kunnet få informationer fra dem
ved kommunen, som er samarbejdspartnere på /styrer projektet. De 1,8 mio., som er tildelt til projektet
skal bruges i 2018-budgettet. Vi har foreslået at der kunne lægges jordvarme ned samtidig med udgravning.
Den motionssti, som kommer til at gå langs stien på sportspladsen forventes etableret samtidig med
gravearbejdet til jordvarme.
Linda og Lasse har netop modtaget indkaldelse til møder i næste uge.

7. Eventuelt
Afdelingerne rundt:
Klubben har haft god brug af den nye asfalt på Borgernes Hus’ parkeringsplads til street-aktiviteter. De har
manglet at kunne bruge hallen et stykke tid pga. ombygning.

SFO’n er begyndt at holde børnemøde jævnligt, og børnene har haft ønsker til aktiviteter.
Indskolingen er ved at være kørt godt ind med de nye børn og med Pernille som ny klasselærer i solgruppen.
Skolen er godt i gang. Der er ny rotationsaktivitet på skemaet, som er ved at blive kørt ind for Midt’n og 5.
og 6. kl. (rotationsplan, så nogle af lærerne kan holde teammøder samtidig).
Børnehaven afprøver nu en ny form for forældremøder, fremover vil møderne ligge kl. 17-19 og være med
børn og med bl.a. fællesspisning.
Ledelsen starter på et kursusforløb om bæredygtig arbejdsledelse.

Punkter til næste møde:
Tilbagemelding på 3i1-undersøgelsen.
Det videre arbejde med visioner og værdier.
Planlægning af kontakt til B&U-udvalget. Der er indbudt til dialogmøde d. 6/9 kl 20, giv melding til Linda,
hvis man vil med).

Skoleårets aftalte møder er kl. 19-21.30:

Mandag 1. oktober
Tirsdag 13. november
Onsdag 12. december
Torsdag 7. februar
Onsdag 27. marts
Tirsdag 30. april
Mandag 3. juni

