Skolebestyrelsesmøde - referat

Dato: 12. december 2018
Mødetid: 1700-2000
Mødested: Afdeling Bøgeskov
Indkaldt af: Lene Jørgensen/Magnus te
Pas

Deltagere: Lene Jørgensen, Dorthe Dall Kristensen, Elsa Marianne Olander, Brian Hansen, Jens
Hofmann, Lawrence Edward Arnold, Merete Kongslund Nielsen, Anders Gahner Krogsgaard,
Magnus te Pas, Stephan Raahede Kristiansen, Trine Klavsen og Caroline (elevrådsformand) og
Marius (elevrådsnæstformand). (Jan, Dorte, Malene)
Afbud fra: Jakob Langkjær,
Fraværende uden afbud: Jesper Strøager
1. Rundvisning på Afdeling Bøgeskov
Afdelingsskoleleder Jan Mathiasen foreviste Afdeling Bøgeskovvej.

2. Godkendelse af referat/Dagsorden
Referat og dagsorden blev godkendt.

3. Nyt fra elevrådet
Der opstilles en Arla mad-automat på Afdeling Havepladsvej. Den er indledningsvis tænkt som et forsøg,
med mulighed for en senere implementering på basisafdelingerne. Formålet med automaten er at give et
sundere alternativ til brugsen/kiosken. Det vil være elevrådet, der bestyrer automaten og et eventuelt
overskud vil elevrådet råde over.
Elevrådet ønsker en bedre kontakt imellem de enkelte elevråd på afdelingerne. Forskellige tiltag er og vil i
den forbindelse blive iværksat.

4. Information fra ledelsen. Se vedhæftede ”Ledelsesinformation”.
Indskrivning.
Der er blevet gennemført indskrivning til skoleåret 2019-2020. Der er tale om en historisk lav indskrivning.
Hvilket primært skyldes en meget lille årgang. Tallet passer umiddelbart til etablering af 5 klasser. Det giver
dog ingen fleksibilitet i tilfælde af senere tilgang af elever. Derfor arbejdes der på at starte 6 klasser op. Der
vil på den måde heller ikke være behov for at flytte rundt på elever, i forhold til specifik ønskede afdelinger.
Etableringen af 6 klasser i forhold til 5 klasser, giver en forventet merudgift på ca. 600.000,-.
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Glidende overgang.
Glidende overgang opgøres fra Forvaltningens side i måneder. Det vil sige at Kirstinebjergskolen har til
opgave at gennemføre glidende overgang for 81 elever i 3 måneder. Eller gennemføre glidende overgang i
243 måneder. Da vi dags dato kun har 66 tilmeldte elever til glidende overgang kommer vil ikke op på de
243 måneder. Forvaltningen har derfor haft et ønske om at Kirstinebjergskolen startede glidende overgang
op allerede d. 1. marts 2019 fremfor det allerede udmeldte 1. april 2019. På den måde vil alle elever få 4
måneders glidende overgang og vil ville leve op til kravet om de 243 måneders glidende overgang.
Valget er dog faldet på at fastholde en opstart d 1. april og så må Kirstinebjergskolen betale en bod til
forvaltningen på 40-50.000, hvis vi ikke kommer op på de 81 børn inden opstart. Valget er primært
begrundet med at datoen allerede er meldt ud og Kirstinebjergskolen.
Røgfri arbejdsplads.
Fra 1. august 2019 er Kirstinebjergskolen en røgfri arbejdsplads. Der udarbejdes en procesplan her for. Rent
praktisk vil det betyde at der er rygeforbud på skolens matrikler samt i arbejdstiden.

5. Tema- Ressourcecenter- og ressourceelever
Der blev gennemført et oplæg ved Lederne af ressourcecentret Dorte og Malene. Der blev gennemført en
gennemgang af Ressourcecentrets formål, opgaver og organisering. Overordnet set er målsætningen for
Ressourcecentret, at der iværksætte en så hurtig og præcis indsats som muligt, når der er behov for støtte.
For at kunne sætte ind så hurtigt så muligt, er der blandt andet en tæt dialog med daginstitutionerne. Det
giver mulighed for at sætte ind allerede ved skolestart, skulle behovet være der. Der er megen fokus på
overgangene fra eksempelvis børnehave til skole, men også internt i skolen. Se. vedhæftede pp.
”Distriktsressourcecentret”.

6. Forretningsorden og årshjul
Forretningsordenen blev godkendt.
Årshjulet gennemgås på næste møde.

7. Evt.
Punkter til næste møde
-

Økonomi. Se vedhæftede pp. ”Skoler præsentation af budget 2019”.
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Der nedsættes et økonomiudvalg (Lene, Brian, Magnus og Anders)
-

De fysiske rammer

Der nedsættes et ”fysiske rammer udvalg” (Brian og Anders)
-

Næste møde – Distriktskontoret d. 17. januar 2019.

