Referat skolebestyrelsesmøde 12-06 2019.
Sted: Skrillingeskolen.
Tid: kl. 17.00-20.00
Deltagere: Bestyrelsesformand Lisbeth Hvenegaard, Martin Andersen, Steen Hansen, lærer
Irene Rasmussen, pædagog Maria Holst, skoleleder Karin Munk og afdelingsleder Jesper
Eskildsen (referent).
Mødet er udvidet en time, da vi spiser sammen med elevrådsformanden.
Punkt

Status/tid

Indhold

Beslutning

1.

18.0018.02

Godkendelse af referat fra
sidst.
Dette lægges herefter på
hjemmesiden.

Referat fra 24/4 godkendt.

2.

18.0218.10

Nyt fra ledelsen

Vi har stillingsopslag slået op på
pædagogstillinger, idet vi skal have ansat 2
nye pædagoger.
Byrådet har besluttet, at man kan lave
bestyrelsesvalg hvert 2. år. Dette er op til den
enkelte bestyrelse at beslutte, hvad vi gør.
Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.
Vedr. byggeri: bygningerne er færdige og pt.
arbejdes der på at få udearealer, gangarealer
lavet færdigt. Forventes afleveret inden
sommerferien.
Omkring udearealer kører skolen pt. en
proces omkring, hvordan vi kunne tænke os
at indrette vores udearealer fremadrettet.
Denne proces kører videre i alle faggrupper i
efteråret.
På skolen arbejder vi sammen med en
konsulent med at højne arbejdsmiljøet på
Skrillingeskolen. Projektet hedder ”sammen
om det vigtige” og det kører videre i efteråret.

3.

18.1018.20

Nyt fra skole og sfo.

Pt ligger fokus på at få afsluttet skoleåret og
få planlagt det nye skoleår.
Idet forårsfremlægningen blev aflyst pga.
byggeriet, har eleverne i stedet lavet
udstillinger, der kan ses til sommerfesterne i
afdelingen og til projektfremlægningen i
ungdomsafdelingen.

4.

18:2018.30

Nyt fra
bestyrelsesformanden.

Pædagogerne er i fuld gang med at planlægge
sommerferieaktiviteter.
Information fra bestyrelsesformand Lisbeth:
Formændene for skolebestyrelserne i
Middelfart Kommune har sendt en fælles
beskrivelse til medlemmerne af Middelfart
byråd omkring en bekymring for udviklingen

på folkeskolerne, herunder også
Skrillingeskolen. Dette blandt andet i forhold
til at afsætte de nødvendige midler til, at
skolen får de nødvendige ressourcer til at
kunne drive en specialskole.
5.

18.3019.00

indvielsesfest + jubilæum
den 24/9 2019 kl. 12.30

En del af de penge vi har fået til byggeriet
skal gå til kunst. Bifrost fra Randers, en
kunstnergruppe for voksne med særlige
behov, har lavet kunst til skolen. Det skal
indvies denne dag.
Skolen nedsætter et udvalg efter
sommerferien, der planlægger denne dag.
Bestyrelsen og elevrådet skal indtænkes i
dette.

6.

19.0019.20

Diverse høringssvar:
• Ferieplan for
skoleår 2021-22
• Høringsproces
vedr.
effektiviseringer på
23 mio. kr. i
budget 2020

-

Ferieplan for skoleåret 2021/22
godkendt.

-

Vedr. høringsproces på
effektiviseringerne på 23 mio kr –
Skrillingeskolen skal også nævnes
under paletten af specialtilbud i projekt
15 og 16.

-

7.

19.2019.40

Planlægning af nyt
skoleår.
• Nyt taxaselskab
• Ændringer af timetal

8.

19.4019.55

Hvor er vi i 2022 ? Visioner for kommende
periode i skolebestyrelsen.

9.

19.5520.00

Punkter til kommende
møder

Fra Middelfartbarn til verdensborger –
Dialog omkring dette på mødet. Vi
aftaler, at ledelsen på baggrund af
input fra mødet laver høringssvaret
færdigt, og sender det rundt til
bestyrelsen.
- Skrillingeskolens elever skal fra august
køres af Taxa Syd. Dette skrives ud til
forældrene.
- Skrillingeskolen benytter muligheden
for at reducere timetallet, hvad angår
skoletiden, både for indskoling,
mellemtrin og udskoling.
- Der bliver indkaldt til et
revisiteringsmøde i foråret 2020.
Mødet gør det ud for den ene
skole/hjemsamtale. Ved denne
samtale deltager PPR også.
- Overordnet set lægger bestyrelsens
visioner sig op af visionen fra
Middelfart Kommune, ”fra
Middelfartbarn til verdensborger”
omhandlende de 17 verdensmål.
- Vi arbejder videre med dette til
bestyrelsesmøderne i efteråret.
Opfordring fra skolebestyrelsen om, at vi
tager debatten i personalegruppen, om
sommerfesten er en ”farvelfest eller en
goddagfest”. I indeværende skoleår afholdes
sommerfesten, som vi plejer – dvs. en
goddagfest.
Plan for udeområde (afventer proces der
kører på skolen)
Gennemgå diverse principper og procedurer
som er gældende på Skrillingeskolen pt.

