Referat skolebestyrelsesmøde 10-12 2018.
Sted: Skrillingeskolen.
Tid: kl. 17.00-19.00
Deltager: Irene Thorsted Rasmussen, Maria Holst, Lisbet Hvenegaard, Steen Hansen, Karin
Munk
Afbud: Michael Stage, Martin Andersen, Mia Hvidsten

Punkt

Status/tid

Indhold

Beslutning

1.

17.0517.15

Nyt fra ledelsen

Omkring arbejdsmiljø, er der på
Skrillingeskolen startet en proces med
konsulent Jesper Hartvig Thomsen. Der er
afholdt 1. opstartsmøde med alle personaler
og selve processen starter ultimo januar
2019.
Skrillingeskolen har i samarbejde med
Handicaprådet afholdt den årlige handicapdag
sammen med Brenderup Skole. I år var det
Skrillingeskolen der vandt handicapprisen.

2.

17:1512.25

Nyt fra
bestyrelsesformanden.

Lisbeth og Steen har været til ”skole og
forældre landsmøde”. Det havde været et
inspirerende arrangement, med mulighed for
at tale med bestyrelsesmedlemmer fra andre
specialskoler, der står med lignende
udfordringer som Skrillingeskolen.
Skolebestyrelsesformændene har sendt et
fælles brev ud til politikerne, hvor de
problematiserer økonomien på skolerne i
Middelfart kommune.

3.

17.2517.30

Seneste nyt vedr.
kommende ombygning af
Skrillingeskolen.

Ombygningen går planmæssigt fremad. Ny
tilbygning til C huset og vores nye fællessal er
snart klar til brug. Sidste etape er faglokaler,
forberedelse- og faglokaler ser på nuværende
tidspunkt ud til at stå færdig medio maj 2019.

4.

17.3018.00

Forslag til budget 19

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 4
nye elever pr. august 19 og der går 15 elever
ud. Dvs. vi får en nettonedgang på 11 elever.
Budgetmæssigt betyder det i forhold til det
samlede 2019 budget et underskud på
550.000 kroner.

5.

18.0018.10

Høringssvar

Vi aftaler, at tilslutte os det høringssvar som
MED udvalget har lavet.

6.

18.1018.30

Forældreaften i foråret tid og indhold

Lisbeth kontakter Yvonne Wounlund. Yvonne
holder foredrag omkring aflastning med
forældre i fokus.
Herunder
-at nå til erkendelsen af at man har et behov
for aflastning.
-den sorg og evt skam der kan følge med
denne beslutning.
-at få en pause i familien.
-mor / fars behov.
-søskende.
-sagsbehandlingen af ønsket om aflastning.

7.

18.3018.55

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

8.

18.5519.00

Evt. og punkter til næste
gang

Udsættes til næste gang.

