Referat fra skolebestyrelsesmøde 24-04 2019.
Sted: Skrillingeskolen.
Tid: kl. 17.00-19.00
Deltager: Deltager: Bestyrelsesformand Lisbeth Hvenegaard, bestyrelsesmedlem Mia Hvidsten
og Martin Andersen, Steen Hansen, lærer Irene Rasmussen, pædagog Maria Holst, skoleleder
Karin Munk og afdelingsleder Jesper Eskildsen (referent).

Punkt

Status/tid

Indhold

Beslutning

1.

17.0017.02

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

Referat fra 25/2 godkendt.

2.

17.0217.09

Nyt fra ledelsen

Vi har ansat en ny pædagogisk medhjælper
på 32 timer/uge i en stilling, hvor et andet
personale havde sagt sin stilling op.
Mht. budget kan skolen være nødsaget til at
lave nogle opsigelser i efteråret 2019, så vi
kan holde vores budget for 2020. Dette
grundet faldende elevtal. Dette kan betyde, at
der kan komme en ny
personalenormering/fordeling fra januar
2020.

3.

17.0917.15

Nyt fra skole og sfo.

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.

4.

17:1517.25

Nyt fra
bestyrelsesformanden.

Vedr. bestyrelsesseminar d. 15-16/3 2019.
Temaet var, at Middelfart Kommune skal
arbejde med de 17 verdensmål. Det er
hensigten, at eleverne skal arbejde med
verdensmålene igennem hele skoleforløbet.
Vi afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde
d. 20/5 kl. 17,00 – 18,00 vedr. høringssvar.

Herunder nyt fra
bestyrelsesseminar15-16.
marts 2019.
.. og forslag om at deltage
i et fælles arrangement
med øvrige
skolebestyrelser den 24/9
2019 kl. 17-19.
Oplæg ved Mette W.
Hagensen

De øvrige skolebestyrelser i Middelfart
Kommune laver et arrangement med
foredragsholder Mette W. Hagensen, d. 24/9
2019 kl. 17-19. Foredraget handler blandt
andet om, hvordan man agerer som
skolebestyrelsesmedlem. Skolebestyrelsen på
Skrillingeskolen vælger at deltage i dette.

5.

17.2517.30

Seneste nyt vedr.
kommende ombygning af
Skrillingeskolen.
Herunder indvielsesfest +
jubilæum.

Der er bygningsgodkendelse af ombygning i
uge 18. Udearealer samt skolegård forventes
færdigetableret i slutningen af maj måned.
Vi har i forskellige faggrupper på skolen
drøftet, hvordan vi kan forestille os, at vi
bruger skolens udearealer. Målet er at lave en
samlet plan udearealerne. Vi tager dette
punkt på det første skolebestyrelsesmøde
efter sommerferien.
D. 21/5 har skolen 50 års jubilæum. Dette
fejrer vi sammen med indvielsesfesten i
august/september 2019.

6.

17.3017.35

Bevægelsespolitik

Punktet kommer på det næstkommende
ordinære bestyrelsesmøde.

7.

17.3518.10

Planlægning af nyt
skoleår.
Herunder
… forslag om ændringer af
timetal.

Ledelsen har været i dialog med personalet
omkring, at vi vælger at planlægge med 10
klasser. Dette betyder, at vi får nogle
personalefællesskaber, der skal dække flere
klasser.
Forligspartierne omkring skolereformen
arbejder med et forslag om, at
indskolingselever skal have 2 klokketimer
mindre pr. uge. På mellemtrinnet og
udskolingen kan man forkorte undervisningen
med 2 timer/uge ved ikke at have
understøttende undervisning, men for
eksempel 2 lærerordning i stedet. Hvis dette
bliver vedtaget, kan vi komme i den situation,
at vi skal lave planlægningen om.
Pga. licitation på taxa kørselsordningen, der
skal vedtages nu, kan dette tidligst træde i
kraft fra efterårsferien.

8.

18.1018.20
18.2018.30

Evaluering Forældreaften

Det var et godt og vellykket arrangement.

Videre med røgfri skole –
hvordan sikre vi, at
Skrillingeskolen er en
røgfri skole?

Middelfart Kommune vil have røgfrie skoler.
Dette gælder alle både elever, forældre og
personaler.

10.

18.3018.55

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

11.

18.5519.00

møde

9.

