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Bestyrelsesmøde den 22. april 2010

Tilstede: Jeppe, Mariann, Helge, Lars, Camilla, Gro, MF, SC, TW, CA, PG, SS deltager I
punktet om økonomi.

Orientering

Fra formanden: Sct Markus kirkens præster vil gerne at konfirmationsundervisningen
ligger tidligt om morgenen fra kl. 8.15 til 9.45

Vi har aftalt møde med forældrerådet for SFO den 7. juni. Mariann kontakter Leon T. fra
forældrerådet. Er der en dagsorden holder vi mødet. Punkterne til dagsordenen findes
som udgangspunkt i samarbejdsaftalen.

Fra elevrådet:

Elevrådet arbejder med at bearbejde tilbagemeldingerne fra ”trivsels – fredagen”. Det er
et stort arbejde, og det deles op i forskellige undergrupper. Det er tanken at det
sammenskrevne referat skal tilgå bestyrelsen og indgå i antimobbestrategien.

Ledelsen:

SamsoC hører fra personalegruppen efter næste pædgogisk rådsmøde den 10. maj. Vi
lægger planen så vi undgår sammenfaldet med opstarten på det fysiske arbejde vedr.
RULL.

RULL: Midlerne er besluttet frigivet til skolen. Nu er det vigtigt, at det kommer til at gå
stærkt.

Der er udtænkt en plan fra B&U, der skal gennemføres hurtigt. Projektfasen skal være
god, omfattende og hurtig.

Vi har valgt at sige, at projektfasen bliver god og omfattende, men vi kan ikke indgå i
diverse workshops: Peter skitserede mødeplanen for arbejdet med at kreere de
didaktiske og pædagogiske visioner for skolen. Byggeriet sættes i gang efter
sommerferien.Projektlederen har det store overblik, der sikrer en mulig afvikling af
byggeriet løbende mellem elever, pædagoger og lærere. Måske ærgerligt at skolens
første udkast ikke tages som udgangspunkt, men at vi ”blot” skal levere visionen mere
overordnet, hvorefter arkitekterne laver den færdige løsning, der lever op til visionen.

Skolen har haft besøg af Arbejdstilsynet. CA orienterede om dette.

Budgetforslaget 10/11:

SS deltager i dette punkt.

CA orienterede om skrivelsen til forvaltningen vedr. udgifterne til specialklasserne og til
den specialpædagogiske indsats. Hele skrivelsen tænkes fremsendt til forvaltningen for
at gøre opmærksom på og for at få en kompensation for udgifterne.

 

Budgetoversigten godkendes med underskuddet 616.000 kr. på baggrund af en
forventning om at underskuddet på de specialpædagogiske indsatser, som er
dokumenteret, bliver dækket.

Drøftelse og beslutning om kosttilbud efter ferien

Forslag fra formand og leder:



2010-04-22

file:///C/...øgades Skole/Dokumenter/Referater Samsøgades Skole/2009-10/2010-04-22 Referat Skolebestyrelsen - Samsøgades Skole.html[19-09-2019 12:40:22]

Vi starter med tilbuddet fra Michaels Mad og Vin for det kommende skoleår.

Bestyrelsen tiltræder indstillingen.

Dialogmøde med forældre

Forslag til møde med forældrene: Dialogmødet 1. juni. Klokken 19.30. Vedtaget

Antimobbestrategi.

Status for arbejdet blev præsenteret af CA

Evt.

Skriv på Intra om rengøringssituationen og opfordr forældrene til at sende skriftlige
bidrag om deres oplevelser af rengøringssituationen, så vi kan samle dem og gå videre
med det til arbejdstilsynet.

 

For referatet

Carsten H.
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