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Referat af bestyrelsesmøde den 24. august.
 
Tilstede: Lars, Gro, Sven, Henrik, Michael, Majbrith og Steen. Niels P og Carsten.
 
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt
 
 
Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt, med en tilføjelse af et punkt vedr. opdatering af
kontaktpersonerne til klasserne.
 
 
Meddelelser:
- Formanden
Orienterer om spørgeskema vedr. erfaringsopsamling om arbejdet med rammer og mål
for samarbejdet mellem skole og SFO. Skal besvares i samarbejde mellem SFO-
forældrerådet og SFO.
Tom og Niels udfylder skemaet for ledelsens side og sikrer at forældre udfylder fra
forældrerådet og skolebestyrelsen
”Skole og forældre” holder landsmøde den 18. og 19. november. Lars undersøger om
der kan efteranmeldes en person, hvis navn evt. først kendes efter det nye
skolebestyrelsesvalg.
 
Under punktet revideres listen over klasserådenes kontaktpersoner til skolebestyrelsen,
således at kontaktpersonerne kan deltage i den kommende tids forældremøder. Lægges
på hjemmesiden senest i morgen.
 
- Elevrådet
 
- Ledelsen
Personalet har taget opgaven på sig med at rette op skolens situation på en meget god
måde.
NP orienterer om elevtallet som vi p.t. forventer det ser ud lige nu. Muligvis en lille
nedgang i ressourceudløsende elever. Vi afventer den 5. september.
Nyhedsbrev er lige på trapperne.
 
 
Punkt 17. Lærerens dag den 5. oktober (bilag)
Gro foreslår at vi anerkender lærerne ved at markere dagen.
Det skal være en ramme, som lærerne så kan fylde ud, men det skal ikke give en
yderligere arbejdsbyrde. En dobbeltlektion kunne være den ydre ramme.
Det vil være rigtig godt at aktivere forældrerådene, som netop er ved at blive dannet i
disse dage. Senest den 13. september kendes alle forældrerådene.
 
NP, SC, MF og Gro mødes snarligt og prøver at komme med et oplæg til en ramme, som
nemt kan udfyldes.
 
 
Punkt 15. Omfordelingsmodellen til det specialpædagogiske område. (Diverse
bilag)
På baggrund af skolens/bestyrelsens opfattelse af fordelingsmodellens utilstrækkelighed
har Henrik henvendt sig til PPR og S for at gå i dialog omkring teknikken i modellen.
Henrik har været i en meget god, dybdeborende og konstruktiv dialog med folkene i
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”teknikrummet” for udlægningsmodellen.
Der er meget stor åbenhed i forhold til at kommunikere og ønske dialog.
Henrik afventer yderligere svar på henvendelsen til PPR. Herefter taler Niels og Henrik
sammen om at punktet op igen i skolebestyrelsen. Hvis der bliver behov herfor, kan det
være en mulighed skolebestyrelsen henvender sig til PPR.
 
 
Punkt 16.  Høringssvar ”Om omlægning af budgetmodel vedr. ressourcer til
børn med handicap i pasnings- og fritidstilbud”
 
Skolebestyrelsen udfærdiger et høringssvar, hvis grundindstilling er at det handler om at
fordele midlerne retfærdigt. Ligeledes at der sikres en evaluering og justering netop med
henblik på at undgå dette
Det er vigtigt at sikre, at der ikke er nogen skævvridning f. eks mellem privat- og de
offentlige skoler. Hvilken styringsmekanisme skal der til for at forhindre denne
eventuelle forskydning.
Henrik formulerer et høringssvar, som han rundsender på mail.
 
 
Punkt 11. Dialogmødet.
På det sidste bestyrelsesmøde nedsatte vi 5 grupper med udgangspunkt i referatet og
drøftelsen på dialogmødet. Status på arbejdet i grupperne til nu, og ideudveksling i
forhold til det fremadrettede arbejde i grupperne.
 

Skolehjemsamarbejdet (Gro Rikke)

Der har ikke været arbejdet i gruppen. Gro vil gerne tage dette arbejde op efter
jul af tidsmæssige årsager. Majbrith træder automatisk ind i stedet for Rikke. Gro
har lavet et oplæg, som hun sender rundt til bestyrelsen.

Lejrskoler (Carsten)
Samarbejde med lokalområdet (Niels, Michael og Tom)
Hvordan kan vi få flere elever til skolen (Gro)
Samsøgades skoles skoleport og forældreintra (Sven og Niels)
 

Helt generelt har de enkelte grupper ikke arbejdet siden sidste møde, så vi aftalte, at
der skulle laves et oplæg en ramme for de enkelte punkter. Disse oplæg skal
fremsendes inden det næste bestyrelsesmøde, og skal danne udgangspunkt for det
videre arbejde. Dette for at sikre kontinuitet i det fremadrettede arbejde.
 
 
Punkt 10. Skolens økonomiske situation
Orientering om skolens økonomiske situation (status pr. 31. juli).
Også en orientering om tiltagene, der er iværkssat, samt om de forventede resultater.
Skolens ledelsesforsøg er nedlagt.
ID læser et barselsvikariet
BR´s skema læses stort set af egne lærere
TH´s barselsvikariet læses af ledelsen
Kim Düring er ansat som teknisk serviceleder på Kolt skole fra den 1. september
Sekretær Anne Marie Madsen har fået job gennem udviklingspuljen på
Katrinebjergskolen fra 1. september.
Der er rigtig godt hold i vikarudgifterne i øvrigt, ligesom undervisningsmiddelkontoen
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også holder.
 
Der er således sket en stor opbremsning i udgifterne på skolen og det er en nu
forventning, at vi klarer at komme ud af dette kalenderår og afdrage på gælden.
 
 
Punkt 12. Valg til skolebestyrelsen
Orientering og gennemgang af proceduren og tidsplanen for det kommende
bestyrelsesvalg.
Henrik har fået nyt job og ønsker sig en rolle som suppleant i den kommende bestyrelse,
men ønsker ikke genvalg til bestyrelsen.
Michael ønsker ikke genvalg til skolebestyrelse, men vil gerne være suppleant.
Jeppe er udtrådt af bestyrelsen med virkning fra dags dato.
Niels gennemgik proceduren for bestyrelsesvalget. - Se gennemgang på skolens
hjemmeside.
Lærerne opfordres til at spørge de enkelte bestyrelsesmedlemmer om de vil deltage i
forældremøderne her i den kommende tid, for at forklare om bestyrelsesarbejdet. Bliver
der på møderne tale om klager over konkrete forhold, henvises til skoleledelsen.
 
Indsat fra tidligere referat:
 
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.
 
 
 
Punkt 14. Kalender for det næste halve år.
 
Den 30. september: almindeligt bestyrelsesmøde med efterfølgende spisning klokken
17.00 til 19.00
Den 10. oktober dialogmøde/kandidatmøde 19.00 - 21.30
Den 15. november konstitueringsmøde af den nye skolebestyrelse klokken 19.30 til
21.30
 
 
For referatet
 
Carsten
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