Mødeindkaldelse.
Emne

Skolebestyrelsesmøde

Nr.

06-2017/18

Sted

Hotherskolens personalerum

Mødedato

10.april 2018

Deltagere
Afbud

SB-medlemmer
Thomas, elevrepræsentant

Kl.

18.00 – 20.30

Info:

SIA, BU

Mødeleder

Mie

Dagsorden

Punkt

A.

Kommentar:
Rettelser og kommentar til seneste
referat.

Kommentar til referat

Ansvar

Ingen
1.
Nedsættelse af ansættelsesudTil besættelse af stillingen som Vi- RT
15 min.
valg
ceskoleleder.
RT orienterer om ledelsens overvejelser i forhold til ansættelse af en ny leder. Overvejelser omkring
et stillingsomslag til viceskoleleder eller afdelingsleder. Opslaget skal indeholde udskolingen og
økonomi som dele af arbejdsopgaverne. Torben og Mie blev valgt til at være en del af ansættelsesudvalget.
2.
SB-valg
Status på skolebestyrelsesvalg.
MK
15 min.
MK orienterer om status på opstillede til SB-valg. Lige nu 5 opstillede, og dermed skal vi have
kampvalg. RT arbejder på at få to medlemmer fra henholdsvis erhvervslivet, foreningslivet eller
uddannelsesinstitutioner. SB medlemmer opsøger mulige kandidater.
FS skriver en status til forældrene med opfordring til at opstille..
3.
Dagskolen.
Dagligdagen på Dagskolen samt
30 min.
præsentation af afdelingsleder Marianne Olesen.
Marianne præsenterer sig selv. Marianne fortæller om Dagskolen. Medarbejderne har i dag fået at
vide, at der skal indstilles en pædagog til afsked på grund af regnskabsresultatet for 2017. Marianne beskriver en personalegruppe, som trods flytninger og mange ledelsesskift, udfører et fantastisk
arbejde, hvor børnenes perspektiv kommer først. Den store belastning har slidt på personalets indbyrdes relationer. Der er derfor ikke brug for store ændringer, men brug for ro og stabilitet til at få
Dagskolen ordentlig på plads efter den turbulente periode.
RT supplerer omkring de økonomiske forhold.
4.
Økonomi
Status pr. 28. februar 2018.
FS
5 min.
4 bilag.
FS orienterer om forventningerne til 2018 resultatet. Målsætning om at gå i nul på skoledelen og
SFO samt et underskud på Dagskolen i størrelsesordningen 300.000-400.000 kr.
5.
Sygefravær
Sygefravær marts 2015-marts 2018. RT
5 min.
1 bilag.
RT orienterer. Nedadgående tal for Dagskolen da to langtidssyge er påbegyndt arbejdet igen. En
delvissygemeldt på skolen grundet arbejdsskade. Derudover en der har været syg i 3 uger i SFOén.
6.
Værdigrundlaget.
Til information.
IB
10 min.
1 bilag.
RT orienterede. Vi er færdige med arbejdet. Lige nu er vi i gang med at formulere folder samt et

elektronisk skriv. MK spørger til H-klassen og beskrivelsen af deres rolle. Ros fra Torben til lærerne for deres engagement under processen.
7.
Meddelelser:
a) SB Formand
Orientering:
MK
10 min.
Siden sidst m.m.
MK oplyser, at hun deltager i spirer forældremøde den 24. april og fortæller om SB´s arbejde.
b) Ledelsen
Orientering:
RT/FS/IB 10 min.
Siden sidst m.m.
1 bilag.
Se bilag.
c) Medarbejdere
Orientering:
LE/BMO 5 min.
Siden sidst m.m.
LE oplyser at hun slutter som TR til sommerferien, og at Nita bliver ny TR.
BM fortæller at spirebørnene er begyndt , og at det går godt. SFOén mangler en medarbejder, idet
en er bundet af en anden opgave pt. SFOén lider under at der hele tiden er byggelarm.
d) Elevråd
Orientering:
5 min.
Siden sidst m.m.
Ikke tilstede.
8.
Eventuelt.
5 min.
Spørgsmål til internetdækning.
Spørgsmål til vikardækning og hjemsendelse på 7. årgang - uhensigtsmæssigt i forhold til busafgange.

