Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 24. april 2018

Kl. : 17.00-19.00
I karnap 1 på A-gangen
ORDSTYRER: Heidi
Fraværende: Birthe Rusike samt eleverne.

REFERAT:
480.
481.
482.

483.

484.

Meddelelser fra elever
Ingen elever på mødet.
Godkendelse af referat
Godkendt og underskrevet.
Meddelelser fra formanden
Ingen meddelelser.
Timefordelingsplan
- Udkast udsendt
Timefordelingsplanen gennemgået. Ændringen fra sidste år er i den
understøttende undervisning på 7.-9. årgang. Der er 1 lektion ændret fra
morgenbånd til en lektielektion.
Økonomi
- Afrapportering til politisk niveau indeholdende orientering
om resultat for regnskabsåret 2017 og forventningerne
fremadrettet. Udkast til besvarelse vedlagt + sidste års aftale
Morten orientere på den økonomiske handleplan for 2018.
Politisk beslutning om at det samlede underskud skal afvikles i 2018.
Efter møde i forvaltningen er det aftalt at vi fortsætter den tre årige aftale
sådan at gælden er afviklet i 2019.

Forventet tid
5 min
5 min
5 min

15 min

15 min

Den kommunale forflyttelsesperiode er i gang af overtallige
medarbejdere. Vi har tidsbegrænsede stillinger der er i spil. Afklaring i
start maj.

485.

486

487.

I november skal der laves høringssvar til budgettet for 2019. Bestyrelsen
laver et udkast til høringssvar til den kommende bestyrelse.
Skolebestyrelsesvalg
- Orientering og opfølgning.
Vi har en fuldtallig skolebestyrelse. Besked sendes ud i maj.
Ansøgning omkring kortere skoledag
- Orientering
Søgt om 2 lektioners reduktion i skoledagens længde på 4. årgang samt 1
lektion fra 5.-9. både i skolen og Satellitten.
Skolebestyrelsen bakker op om ansøgningen.
Meddelelser fra skoleledelsen
Succesen med elevernes dag gentages. Elevrådet arbejder med
planlægningen.
Fra ELRO-fonden har vi fået 220.000kr. til udeareal.

10 min

5 min

10 min

488.

489.

Ejendomsservice har sat ca. 250.000kr. også til udearealer på skolen.
Ejendomsservice har parkeringspladsen som et rødt område.
Anne-Marie Fink fra Satellitten går på pension med udgangen af
måneden.
Tre tidsbegrænsede stillinger er med i den kommunale
forflyttelsesproces.
Dimissionsfest den 26.6. Invitation til bestyrelsesmedlemmerne om at
holde en tale fra skolebestyrelsen.
Ejendomsservice har opsagt lejemålet af to af pavillonerne der huser
Satellitten. Der flyttes et par Satellittens klasser ned på skolen.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne
Der er i medarbejdergruppen opmærksomhed på hvad der sker med
OK18, skolens økonomi og den forestående fagfordeling.
Oplever at der er en tilgang af elever på forskellige årgange.
Meddelelser fra medlemmerne
På baggrund af ledelsens orientering om skolens økonomi og økonomien
for Randers Kommunes skolevæsen for nuværende og fremover samt
bestyrelsens betragtning af den økonomiske udvikling på skoleområdet
generelt de sidste år, besluttede forældrerepræsentanterne at udarbejde et
udkast til et høringssvar, som den nye bestyrelse efter sommerferien kan
vælge evt. at tilføje bemærkninger til, samt at være medunderskriver på
og sende som høringssvar til budget 2019. Høringssvaret vil udtrykke
bekymring for kvaliteten af undervisningen og elevernes faglige
udvikling og trivsel, da skoleområdet efter bestyrelsens opfattelse
underprioriteres økonomisk.

5 min

5 min

Der gives udtryk for at der opleves en positiv udvikling på 3. årgang.
490.
491.

Orientering fra støtteforeningen
Ingen ting
Evt.
Forslag om terminsprøve også på 8. årgang. Det kan tages op på et
afdelingsmøde.

Næste møde: mandag d. 28. Maj kl. 17.00 – 19.00

5 min
5 min

