Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 27-10 2016.
Sted: Skrillingeskolen.
Tid: kl. 19.00-21.00
O:orientering; D:drøftelse; B:beslutning
Punkt

Status/tid

Indhold

Beslutning

1.

O.
19.0519.15

Nyt fra ledelsen

Ny afregningsmodel

Vi lægger en besked på forældreintra om den
kommende handicapdag, som afvikles den
1/12 2016. Vi håber, at alle forældrene vil
komme og deltage fra kl. 14.30-16.30. Dagen
er et samarbejde sammen med Østre Skole,
handicaprådet og Skrillingeskolen.

Budgetopfølgning 2016

Orientering om ny afregningsmodel.

Vi skal afholde FN´s
handikapdag.

Vores seneste budgetopfølgning viser, at vi
kommer ud med et underskud på ca. 111.000
kr.
2.

D.
19.1519.20

Drøftelse af seneste nyt
fra skolen og sfo.

Der er valgt nyt elevråd. Der har været
kampvalg i flere klasser.
MED udvalget er på et fælles kursus.
Vi har afholdt idrætsuge. På Bøgelund var der
olympiade. Wellness var en stor succes, som
vi muligvis vil fortsætte med.
Der blev orienteret fra de forskellige
klasser/afdelinger om, hvad der sker rundt på
skolen.
Halloween-Disko på Bøgelund.

3.

4.

O.
19.2019.45

O/D/B
19.45-

Nyt fra skolebestyrelsen.
 Hvordan gik det til
forældremøderne?
 Information om
samarbejdet mellem
skolebestyrelserne i
MK

Der har været en bekymring blandt de
ældstes forældre om, hvorvidt der er plads til
Bøgelundseleverne, når vi lægges sammen på
en matrikel.

Oplæg ved Jens:
Vi skal lave principper for

Udsat til kommende møde

Der er lavet et fælles forum for
skolebestyrelserne i Middelfart Kommune.
Her vil man gerne arbejde med skolens rolle i
forhold til, at Middelfart Kommune skal være
et godt sted at bo.

20.05

skole/hjem samtaler.

5.

D/B
20.0520:30

Ombygning af
Skrillingeskolen.
tegninger
tidslinje

Tidslinje gennemgået.
Tegninger gennemgået.

6.

D/B:
20.3020.40

Forældremøde til foråret

En ide kunne være at tage udgangspunkt i
temaet: Hvordan kan vores elever/børn få et
godt fritidsliv?
Vi kunne indbyde støtteforeningen – og se om
den kan være en medspiller i dette. Ligeledes
kan indbyde Parasport Danmark.
En anden ide kunne være ”Sund
kost/ernæring”

7.

20.4020.55

Budget 17 herunder
planlægning med kortere
skoledag

8.

20.5521.00

Evt. og punkter til næste
gang

En tredje ide er ”særlig sensitive børn”
Kommer den kortere skoledag til at betyde, at
vi skal have genetableret sfo for de ældste.?
Udover besparelsen på 400.000 kr taber vi
også indtægt i forhold til STU husleje samt
aflønning i forhold til de eksterne opgave.
Beslutning i forhold til forældremødet i
foråret.

