Referat Skolebestyrelsesmøde 6. april 2017.
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/planlægning
næste skoleår.

Omkring sammenlægning af afdeling
Bøgelund og Skrillingeskolen. Vi holdte i uge
13 et stormøde med personalet, for at
indbyde til at se nye muligheder i forhold til i
hvilke bygninger de forskellige afdelinger skal
placeres. På baggrund af det, er det nu
besluttet hvordan bygningerne er fordelt.
Indskoling i nuværende a afdeling
Mellemtrin i bygning B og ny aflastning
Udskoling i C hus med fællesrum
Autistgruppe i Birkehytten.
Omkring planlægning af næste skoleår, er vi
nået til at være i dialog med personalet
omkring første udkast til elevfordeling.
Antal elever pr. 1. august der pt. er
indmeldt=94 elever.
Mht. UV timetal for det kommende skoleår er
vi blevet bedt om at lave en reduktion på
mellemtrinnet.
DVS:
Indskoling (0 til 3 kl.) får 30 t/uge
Mellemtrin (4 til 6 kl.) får 32 t/uge
Udskoling (7 til 10 kl.) får 35 t/uge

2.

D.
19.1519.20

Drøftelse af seneste nyt
fra skolen og sfo.

3.

O.
19.2019.45

Budget 2017.
(kort vedr. budget 18)

NÅE anderledes festival er torsdag i uge 16,
hvor Nr. Åby efterskole sammen med
Skrillingeskolen afholder festival på
efterskolen.
Budget 2017 er gennemgået.
Bestyrelsen har besluttet at afsætte penge til
”ekstra udgifter i forbindelse med flytning” på
26.000 kroner. 10.000 tages fra transport og
10.000 tages fra ”buffer” og 6000 fra dansk
udv.
Tilføjelse til referat 7/4 2017: Vi er blevet

pålagt, at skulle indgå i en fælles driftsordning
på vores bilpark. Det betyder, at det er
tvivlsomt, om det er muligt, at finde 10.000
kr. fra denne ”konto”. – punktet tages op til
kommende møde.
4.

O/D/B
19.4520.05

Oplæg ved Jens:
Vi skal lave principper for
skole/hjem samtaler.

Punktet udsættes.

5.

D/B
20.0520:10

Seneste nyt vedr.
ombygning af
Skrillingeskolen.

Ombygningen forløber planmæssigt.
Skolen har forhørt sig om hvornår
projekteringen af fase 2 kan begynde. Der er
ikke noget nyt herfra.
Støtteforeningen foreslås at få en rolle i
forbindelse med genetablering af legepladsen.
De kunne eventuelt stå for at få arrangeret et
par arbejdslørdage.

6.

O
20:1020:30

Nyt fra formandsgruppen.

Formandsgruppen har været med til at
udarbejde et idekatalog, i forhold til hvad man
kan arbejde med på de enkelte skoler.
Et eksempel der kan bruges på
Skrillingeskolen er at den nye gymnastiksal
kan bruges af foreninger.
Fællesindkøb af læresystemer, it systemer.
Hvilke ideer planlæger skolebestyrelsen at
arbejde videre med.
-

7.

D/B:
20.3020.55

Evaluering af
Forældremødet:
Særlig sensitive børn.

Vores ny gymnastiksal kan bruges
eftermiddage og aftener for byens
borgere.
Vi synes der er svært som
specialskole, at se os selv ind i disse
forslag, i forhold til at frigive
ressourcer på vores område.
Effektiviseringer skal gøres på vor
egen præmis.

Kurset gav forældre en indsigt i hvorfor deres
børn reagerer anderledes en man selv havde
forestillet sig.
Man kan fremadrettet ind tænke at man
planlægger arrangementet således, at
forældre for plads til aktivt at debattere
indbyrdes også.
Man kan kombinere fælles forældremøde i

foråret med at der i halvdelen af tiden er
almindeligt forældremøde.
8.

20.5521.00

Evt. og punkter til næste
gang

Fin indbydelse fra støtteforeningen til
arrangement på Langeland.

