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Bestyrelsesmøde den 3. november 2010
Tilstede: Lars, Jeppe, Gro, Svend, Judith, Ismael, CA, PG, TW, RB, SC. Hanne og Marie,
elevrepræsentanter. Henrik suppleant.
Mariann havde meldt afbud.
 
Efter en indledende runde, hvor de enkelte deltagere præsenterede sig, gik vi over til
 
Konstituering af bestyrelsen.
Hvem vælges for 1 år: Jeppe, Mariann, Judith
Hvem vælges for 2 år: Gro, Svend, Lars og Ismael.
 
Valg af formand og næstformand.
Formand: Lars
Næstformand: Ismael
Vi vælger en formand helårligt.
 
Forretningsorden for bestyrelsen
Vejledende forretningsorden for skolebestyrelser.
§ 2: forslag til tillæg til §: der fastsættes en møderække på mødet i aften.
Fejlnummerering i § 2. stk. numrene nummereres fortløbende:
Der kan laves individuelle aftaler vedr. afhentning af bilag til bestyrelsesmøder
 
§ 2 stk 3: 8 hverdage ændres til 8 dage.
 
I forbindelse med med § 2, stk. 6 laves der en aftale om at der meldes afbud så tidligt
som muligt, så vi kan nå at indkalde en suppleant.
I hvilken rækkefølge skal suppleanterne indkaldes:
Peter skriver til de 5 suppleanter og foreslår en rækkefølge med udgangspunkt i hvilke
af de 5 der deltog i konstitueringen som de første på listen.
 
§ 4:
Et første møde med forældrerådet for SFO er aftalt til at være i november måned.
Skolens klasser fordeles med kontaktpersoner i bestyrelsen:
Lars: 7.e, 7.f
Judith: 5.e, 5.f
Jeppe: 3.e, 3.f, 1.a, 1.b, 1.c
Svend: 6.e, 6.f, 6.g
Ismael: 9.e, 9.f. 0.a, 0.b, 0.c
Mariann: 8.a, 8.b, 8.c
Gro: 2.e, 2.f, 4.e, 4.f
 
 
Opsamling fra dialogmødet forleden
Vi sender opsamlingen ud inden næste bestyrelsesmøde, hvor det kan debatteres.
 
 
Orientering om kommende besparelser
Processen er meget kort og hurtig. Den er tilrettelagt meget stringent.
Skolen får den 19. besked, hvad magistratsdirektøren har indstillet.
Skoleledelsen er indkaldt til møde den 22. nov.
Høringsrunde fra den 4. januar til den 18. januar.
 
Skolen skal foruden at spare det udmeldte fra forvaltningen også afvikle en gæld over
en kortere årrække.
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Vi bliver nødt til at gentænke den måde skolens organisering er, som vi kender den.
Vi kender p.t. ikke tallene. Vi kender ikke omfanget af besparelserne.
 
Vi har brug for at arbejdsseminar i slutningen af november, hvor bestyrelsen klædes på
til at forstå hvorledes budgetterne hænger sammen. Ikke et ordinært bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 30. nov. kl. 19.30. Besluttet.
Hvilket spillerum har vi? Hvilke rammer har vi?
 
Det er vigtigt, at kommunikere ud til forældrene omkring besparelserne.
 
Fastsættelse af bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøde den. 9.dec. kl. 19.30
Bestyrelsesmøde den 10. jan. kl. 19.30
Bestyrelsesmøde den 23. feb. kl. 19.30
Bestyrelsesmøde den 4. april. kl. 19.30
Bestyrelsesmøde den 17. maj. kl. 19.30
Bestyrelsesmøde den 17. juni kl. 17.00 med spisning.
 
 
Peter orienterede om forslaget til ombygninger på skolen.
Præsentationen, som blev fremlagt mundtligt på dialogmødet, blev fremlagt for
bestyrelsen i sin fulde udgave, dvs som powerpoint præsentation, så ordene ledsagedes
af billeder.
 
 
Referent
Carsten
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