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SIA, BU

Mødeleder

Irene

Dagsorden
A.

Kommentar til referat

1.

Familieklasser

Punkt

Ansvar

Min.

Kommentar:
Rettelser og kommentar til seneste
referat.
Godkendt. Spørgsmål til udarbejdelse af PLOV om vi selv kan gå i gang – hvilket vi godt kan.
Til drøftelse og beslutning.
IB
30
Lærer Jacob Pondal og pædagog
Julia Exner Riis, som er ophavsmænd til ideen er inviteret til punktet.
1 bilag.
Jacob (JP) og Julia (JER) orienterer om tankerne omkring oprettelse af familieklasser. Drøftelse i
SB. Positive tilkendegivelser fra SB. Opmærksomhed på ressourceforbruget. Ledelsen formulerer
forslag til finansiering, og beslutning tages på næste SB-møde. Sagen er på MED inden det kan
besluttes. Forhold mellem ressource og antal deltagere vurderes.
2.
Dagskolen
Status på Dagskolen.
RT
10
RT orienterer om Dagskolen.
Primært omkring ledelsesdelen og den forestående flytning. Måske kommer en af Dagskolens klasser til at lokalisere i børnehave Øst, som flytter til Hotherskolen. Økonomien undersøges til bunds i
næste uge. Medarbejder bekymring omkring økonomi, om det koster Hotherskolen penge?
3.

Renovering af vinduer mv. i bygRT
10
ning H.
1 bilag.
RT fortæller om udskiftning af vinduer, og fremlægger tidsplanen herfor. Ny tidsplan eftersendes
med referat.
Udskiftning af tag på biblioteket udskudt pga. fund af pbc i gulvet på loftet.
4.

Renovering

Fagfordeling skoleåret 2017/18 Timefordelingsplan.
FS/RT/IB 30
1 bilag.
FS orienterer, og fortæller om ændringerne i forhold til sidste år.
4. årgang en musik lektion mere, 5. årgang en idrætslektion mere. Innovateket udgår, men indtænkes i understøttende undervisning i indskolingen.
Skolen påtænker at bruge ”hyrdebrevet” på mellemtrinnet og udskolingen, og beder skolebestyrel-

sen udtale sig herom.
Skolebestyrelsen udtaler sig positivt omkring brug af hyrdebrev, men ønsker at der tildeles vikar
ved sygdom, så klassen får det formelle timetal.
Debat om valgfag. Ønske om at eleverne spørges til valgfag.
5.

Økonomi

Status pr. 28. februar 2017.
FS
10
1 bilag.
FS orienterer omkring økonomi. Den 14/3 skal kommunalbestyrelsen godkende regnskab 2016. Vi
forventer selvfølgelig at vores overskud står fast. Vores BOP1 skal afleveres 15/3.
Lønforbrug Dagskolen ser mærkeligt ud – OBS på dette.
6.

Sygefravær

Sygefravær januar 2014-16.
1 bilag eftersendes.

RT/IB

10

Ingen kommentarer til bilaget.
Meddelelser:
a) SB Formand

Orientering:
MK
5
Siden sidst m.m.
Margrethe fortæller om henvendelse fra Center for sundhed. angående aktivitetsplads ved sundhedscentret for at få støtteerklæring til oprettelse af aktivitetsplads. Margrethe har givet skolebestyrelsens støtte hertil.
Margrethe fortæller om forældrehenvendelse omkring etableringen af børnehaven på skolen. Irene
fortæller om dialog med forældrene fra 0. klasse.
b) Ledelsen

Orientering:
Siden sidst m.m.
1 bilag.
RT og IB orienterer om nyt fra ledelsen jf. bilag.
Ledelsen undersøger eksakt dato for udskiftning af accespoints.

RT/FS/IB

10

c) Medarbejdere

Orientering:
NC/PE
5
Siden sidst m.m.
Medarbejderne klager over de nye rengøringsstandarder. Ledelsen har udbedt sig møde herom.
d) Elevråd
Repræsentant deltog ikke.
7.
Eventuelt.
Intet

Orientering:
Siden sidst m.m.

5

