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Referat af bestyrelsesmødet den 4. april 2011
Tilstede: Lars, Henrik, Gro, Michael, Jeppe, Svend
Peter, Carsten, Rikke, SC, Tom SS, begge elever.
 
Godkendelse af referatet.
- Svend var til stede til mødet, men det fremgår ikke af referatet….
Referatet er i øvrigt godkendt.
 
Meddelelser
Fra formanden:
 
Elevrådet:
Det har været en stille periode efter skolefesten.
Elevrådet har vedtaget nye vedtægter sådan at elevrådet starter fra 4. klasse. Der
holdes valgmøde en måned efter skolestart, hvortil man kan møde og lade sig opstille.
Det er ikke et mål for elevrådet, at alle klasser er repræsenterede i elevrådet, men et
mål at de engagerede elever er det. Der skal være 15 – 20 medlemmer i elevrådet.
Det blev problematiseret at spredningen på alle skolens klasser ikke er sikret med et
opstillingsmøde, hvor nogle måske er bedre til at snakke end andre. - Måske navnlig de
store elever.
Er alle formalia overholdt? Dette bekræftes af Marie og Hanne.
 
Ledelsen:
Rull. udendørs
I overmorgen kommer en kunstner sammen med arkitekten. Kunstneren skal komme
med oplæg til den kunstmæssige side af indretningen. (der afsættes altid 1% af bygge
summen til kunst.)
Vi håber, at hun kan komme med forslag til sidde/ophold på gangene.
Vi løb ind i brandproblemer, og vi undrede os på skolen over at arkitekterne ikke selv
havde forudset disse problemer.
Kort beskrivelse af projektet:
Udendørs: udenfor Å-huset er det stilleområde, aktiviteter uden bolde. Midten af
skolegården bliver to multibaner. Klatremur på bagsiden af den ene bane
Der hvor legepladsen er i dag, arbejdes der med at lave redskaber, til klatring og der
arbejdes på at medtænke en teknologisk løsning.
Skrænten ned mod Hjarnøgade får muligvis en rutsjebane, hvor man skal gå op af
trappen, og altså ikke på skrænten.
Lille skolegård får en lille multibane samt siddefaciliteter
Idrætsfaciliteter på Klostervangen bliver lavet, formentligt som noget af det første.
Desuden indgår der midler til etablering af ude område i pedellens gamle have. Natek.
Provenuet fra salget af institutionen(omkring 2,6 mill. efter bygning af vuggestuen i
Klostervangen.)  indgår i ude område forbedringerne.
Lige i øjeblikket er projektet i udbud, men vi vil ikke orientere, før dette er på plads.
Når tegningerne ligger klar orienteres forældrene på det kommende dialogmøde.
 
Bestyrelsen problematiserer, at der ikke er sikret midler til vedligeholdelse med i
bevillingen.
2. maj får entreprenører, der er udvalgt besked. Start på byggeriet den 9. maj.
 
 
Rådmanden inviterer til møde ang. bæredygtighed, kvalitet og aktivt medborgerskab.
Bestyrelsesmedlemmerne tilmelder sig til gennem Peter. Senest den 26. april.
 
Peter fortæller om udviklingen omkring § 115-møderne. Skolens andel af elever, der
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drøftes her, er forsvundet. Vi har ligeledes oplevet et markant fald i tyverier på skolen.
 
Børn brug af og misbrug af de sociale medier tages op i bestyrelsen på et senere
tidspunkt.
Carsten linker til artikler på Exbus´s hjemmeside om emnet.
(Jeg fandt umiddelbart ikke noget på ExBus hjemmeside, men har her fundet noget
andet materiale, der sikkert kan bruges til inspiration. Bemærk, at der er mange flere
muligheder for at søge rundt på disse portaler om digital mobning).
 
http://www.emu.dk/webetik/cybermobning/index.html
 
http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Raad-og-
Information/Gode-raad-til-de-voksne.aspx
 
Punkt 7:
Ny skole – ny struktur
B og U kunne ikke godkende budgettet, som de forelå vedtaget af bestyrelsen.
Peter orienterede om regeringens krav om ikke at overskride budgetterne.
Skolens ledelse blev sendt hjem igen fra møde med økonomiafdelingen og områdechef
efter sidste bestyrelsesmøde med besked om at stramme budgettet endnu mere op: der
skal spares yderligere en lærerstilling, afdragsperioden for skolens gæld skal være på 5
år og ikke 7, som vi havde forslået, og der skal afdrages betragteligt længere ned end til
5 %. Bufferen skulle være større end vores første forslag.
Med disse opgaver gik ledelsen tilbage og beskar budgettet. Vi har efterfølgende været
på B og U, økonomiafdelingen, der har sagt god for vore dispositioner.
 
Den skæve fordelingsnøgle omkring betalingen af specialklasseelever har
skolebestyrelsens store bevågenhed. Hvad kan bestyrelsen gøre for at støtte op om
skolen?
Forud for dette møde har CA lavet bilag, der dokumenterer skolens påstand om
manglende sammenhæng mellem indtægter til og udgifter til specialklasseelever. Dette
emne tages op senere med udgangspunkt i det bilag.
 
Bestyrelsen vil tage initiativ til at støtte ledelsen angående 2 områder:
Fordelingsnøglen, således at der sker en fair afregning mellem skolerne. (Fordelingen af
ressourcerne vedr. specialklasseplacering)
Gældsafviklingen skal forsøges ændret fra 5 til 7 års fradrag.
 
I bestyrelsen giver vi hinanden som opgave, at når man falder over bestyrelsesrelevante
artikler sendes disse rundt til os.
Disse artikler lægges ud på Intra. Artiklerne sendes til hele bestyrelsen inklusive Peter,
der sørger for at sende disse videre. På længere sigt vil vi prøve at lægge positive
artikler eller omtaler ud på hjemmesiden,
 
 
Steen gennemgik budgettet, som det foreligger efter den sidste gennemgang på B og U.
Se bilag.
Gro: Har kommunen en holdning til at folkeskolerne skærer lejrskolerne væk?
Peter: Kommunen blander sig ikke, beslutningen herom er decentral.
Bestyrelsen vil gerne beholde lejrskoler. Kan klasseforældrerådene selv arrangere
hyttetur.
Indstillingen fra elevrådet er, at de prioriterer lejrskolen, fordi man derved lærere sine
lærere bedre at kende.
Punkt til næste møde: hvilke muligheder er der for at skabe lejrskolemuligheder.

http://www.emu.dk/webetik/cybermobning/index.html
http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Raad-og-Information/Gode-raad-til-de-voksne.aspx
http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Medieraadet/Internet-og-mobil/Raad-og-Information/Gode-raad-til-de-voksne.aspx
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Michael kommer med oplæg vedr. udveksling af elever i forbindelse med tysk/engelsk.
Michael arbejder på sagen, men afventer kontakt fra en pensioneret underviser.
 
Tysk-fransk:
Fra det kommende skoleår udfases fransk som tilbudsfag, således at det ikke tilbydes på
kommende 7. årgang. Elevrådet ville dog gerne bevare fransk.
 
Forslag fra elevrådet:
Man kan spare energi ved ikke tænde lyset i sommermånederne
Betale for ekstrakopier, hvis man har smidt dem væk
 
Svend foreslår, at lærerne altid lægger en digital kopi af opgaverne, så elever selv kan
kopiere ud, hvis de mister udleverede kopier.
 
Besparelsen på skolehjem samarbejde og administration er stor og det vil kunne
mærkes, f.eks vil vi blive nødt til at sende færre papirbreve, for derved at spare
frimærker…
 
Skolens ledelse vurderer at antallet af diverse holdtimer bør være minimum de 92, som
forslaget indebærer. Skal der f. eks. findes ressourcer til lejrskoler, skal der skæres i
holdtimer, og vi vurderer at det ikke er muligt.
 
Klokken er nu 22:00 og vi er ikke færdige.
Det foreslås, at vi finder et tidspunkt til videre gennemgang og behandling af budgettet
snarest.
Der indkaldes til et nyt møde.
 
Kan der sendes nogle regnskaber for tidligere lejrskoler ud, så bestyrelsen kan se, hvor
de bedste muligheder for at ” file” på lejrskolebudgettering.
SS udsender disse bilag til bestyrelsen forud for dette møde.
 
Mødet afholdes på mandag den 11. april klokken 19.30
Peter og Lars laver en prioriteret dagsorden til mødet.
 
Lukket punkt.
Der refereres ikke fra lukket punkt.
 
 
Således refereret
Carsten
 
Referatet godkendt den 11. april 2011
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