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SIA, BU

Mødeleder

Tanja

Afbud fra Tanja, Torben, Martin og Kim.

Dagsorden

Punkt

A.

Kommentar:
Rettelser og kommentar til seneste
referat

Kommentar til referat

Kommentarer til referat: Ingen
1.
Meddelelser:
a) SB Formand

Ansvar

Orientering:
MKN
Siden sidst m.m.
Formand har fået en henvendelse fra en forælder, som ønskede grovere brød i kantinens sandwich.
Det er p.t. ”madbrød” som bliver brugt. René skriver til skolebestyrelsen, hvad der udbydes p.t. i
kantinen.
En tidligere henvendelse handler om, hvorvidt skolen kunne have en hjertestarter hængende. Der
bliver desuden spurgt ind til, om lærerne får tilbudt førstehjælpskursus. René vil rette henvendelse
til Charlotte Jørgensen, velfærdskonsulent, og undersøge nærmere.
b) Ledelsen
Orientering:
RT/LL
Siden sidst m.m.
Bilag:
Information fra ledelsen
Retningslinjer for fagfordeling
René informerede om skrivelse fra to forældre i 5 B som var bekymrede for niveauet, da børnene
har haft en del vikar. Sagen har været i BU og Rene skriver yderligere et informationsbrev til klassens forældre.
Fredag d.24. april informeres eleverne om udtræksfag. Efter de skriftlige prøver kan det komme på
tale, at enkelte lærere får lavet om i deres skema, og at dette vil afhjælpe nogle vikarproblematikker.
3 lærere er indstillet til afsked, 2 er tidsbegrænset ansat og stopper derfor til sommer. For at rette
op på økonomi, vil 3 klasser blive lagt sammen til 2 klasser på én bestemt årgang. Dette sker pr. 1.
juni. Der er enkelte ting omkring økonomi som fortsat ikke er afsluttet. Magnoliegården og
Hotherskolens inklusionsprojekt, hvordan finansieres timeforbruget på medarbejdere? Velkomstklassen, de øvrige skoler har indvilget i, at være med til at dække mere end den faste lærers løn,
f.eks. pædagogtimer og materialer. Der er fordelt en IT pulje mellem de tre skoler.
Foreløbig 2 lærere skal læse linjefag i biologi, 1 læser engelsk, 1 læser håndværk og design. Lokalet til håndværk og design er undervejs, der skal ansøges om, hvordan restbudget for lokalet skal
anvendes.
Hotherskolen har ansøgt om midler til et innovationslokale, her vil ansøgning blive rettet til og
sendt.
René har været til arrangement i UUV om det fremtidige samarbejde. (Ungdommens Uddannelses-

vejledning.)
Hotherskolen har ligeledes haft klasser med ved forskellige arrangementer, Roning og Håndboldkaravanen, sidstnævnte er der aftale med i det kommende skoleår.
Lokal-MED skal på kommende møde behandle fagfordeling, som går i gang den 28. april 2015.
Fra undervisningsministeriet er der sendt skrivelse ud om lektiehjælp, som efter et valg kan blive
obligatorisk.
Der blev lagt op til debat om lejrskoler, har vi råd til det på Hotherskolen, med vores nuværende
økonomi? Rene vil forsøge at skitsere muligt alternativ for skolebestyrelsen.
Samtidig er der rejser fra skolen i forbindelse med international skole. Vi har ansøgninger sendt af
sted, men får først svar efter at skoleåret er begyndt.
Rejser, kurser m.v. har indflydelse på skolens vikarkonto.
Lene Lousdal informerede om, at hun og leder af Børnehave Øst havde holdt møder om et evt. samarbejde, eksempelvis at børnehave og fritidsgård kunne deles om lukke-personale, men også mulighed for øget samarbejde. Der blev spurgt ind til, om der var tilstrækkeligt med plads/lokaler. Der
blev spurgt ind til, om det ville betyde en besparelse på personale. Lovgivning i forbindelse med
samarbejdet skal undersøges.
d) Medarbejdere
Orientering:
NC/BT
Siden sidst m.m.
Medarbejdere informerede om forenklede fælles mål, i forbindelse med MED skal der gøres op
hvor meget understøttende undervisning skolen skal tilbyde, og lærerne fortalte om hvordan lærerne får tildelt tid til linjefag.
e) Elevråd
Orientering:
Klara
Siden sidst m.m.
2.

Arbejdsmiljø Crecea

Indsatsområde – Hotherskolen –
skoleåret 2014/15.
Bilag

RT

3.

Klassesammenlægning

Bilag:
LL
Mål og principper for dannelse af
klasser i 0. klasse, ved klassedeling
og klassesammenlægning i skoleforløbet.

4.

Økonomi

Status pr. 17. april 2015.
Bilag
Der var et ønske om, at posten som hedder ”personale” blev udspecificeret. Ifølge de tal som skolebestyrelsen præsenteres for, har Hotherskolen et forventet forbrug på 94,7 % af budgettet, hvorfor det undrer, at skolen er blevet bedt om at begære afskedigelse af tre lærere.
Endeligt budget 2015 er endnu ikke meldt endeligt ud til skolen fra forvaltningen.
5.
Sygefravær
Bilag. Fraværsoversigt januar –
marts 2015.
Sygefravær er faldet for både lærere og pædagoger. Månedsvis opgørelse hvor der kan sammenlignes med tidligere tal er et ønske.
6.
Eventuelt.
René skal melde tilbage hvilke emner der ønskes drøftet på kommende dialogmøde, her blev der
ønsket tid til ”åben dialog”, økonomi på skolerne generelt og kurser.
Rene skal undersøge muligheden for hjertestarter på skolen, og der blev spurgt ind til hvor mange
lærere som havde et førstehjælpskursus.
Formanden vil skrive til forældrene på Hotherskolen og redegøre for bestyrelsens arbejde i forbindelse med økonomien på skolen.

