Referat
skolebestyrelsesmøde

23.04.2018 kl. 17.00 – 20.00
Mørke

Fraværende:

Godkendelse af referat:

Orientering:
Ledelsen:
Diverse meddelelser:
Regnskab
Regnskabet ser rigtig fint ud. Gælden er skrevet meget ned. Vi har pt ikke forbrugt op til grænsen i
forbrugsregnskabet. Desuden er gælden barberet ned til et beløb vi sagtens kan indhente.
Wivi indkaldt til økonomimøde på forvaltningen
Næste års planlægning:
Personaler, elever, kalender mm.
Vi har aldrig startet op med så mange elever før: 151 elever. Der går 24 elever ud. En udfordring med en
kæmpe indskoling og mellemtrin (mange elever) samt en meget lille overbygning.
Det er ligeledes en udfordring med alle de akutte børn, som drypper ind hele tiden. Dette giver store hold og
svært at dække personalemæssigt.
Ingrid påpeger, at sygefraværet kan blive påvirket negativt af alle de omrokeringer samt drypvis nye elever
osv.

Formand:

Andre:

Indkomne forslag:

Temadebat:
1. Kommende valg til skolebestyrelsen
Følgende stiller op: Janni, Heidi Fonnesbek, Nete, Ulrik, Paulina, Ulrik Pedersen, Kristina (Mørke)
Henrik O., Lene J. og Pia M. valgt fra personalesiden.
-

Er der noget, vi skal arbejde videre med på baggrund af mødet med elevrådet?
I Randers ønsker man at få boden tilbage om fredagen, den skal bemandes af elever og enkelte voksne.
Også den lille bod ønsker man at åbne.
Der ønskes indkøb af fitnessudstyr.
Vi vil gerne facilitere, at eleverne får en bod. Mørke har en pop-up bod. Overskuddet kan bruges af eleverne.
Evt. 10 klasse. Det skrives på UU-seddel, og personaler kan evt. frigøres fra tilsyn. Forslag til salg: Toast,
pølsebrød, drikkeyoghurt , frysepizza, Risifrutti.
Konsensus i bestyrelsen om, at en pop-up bod er en rigtig god idé, og at vi skal handle for at bevare
momentum.
Afdelingslederne tager ideen med på teammøder, således at personaler får lejlighed til at melde sig.

Fitness: Elevrådet skal vende tilbage med hvilke maskiner, de mangler, hvad de koster og et budget inden
næste møde i juni. Kælderen MÅ bruges.

-

Udviklingsplan for specialundervisningen – se oplæg til Byrådets dagsorden
Nete går til Randers Amtsavis vedr. udviklingsplanen for specialundervisningen:
De vil fjerne 10. klasse her fra og sende dem ud på et 10. klasses center. Wivi fortæller desuden, at man vil
have en leder for samtlige specialskoler i Randers. Det afføder en diskussion om Firkløverskolens fremtid.
Desuden har Nete hørt, at der rumsteres på skolerne om at tage elever hjem fra specialtilbuddene for at
dække underskud
Man vil ikke længere bevilge 12. skoleår.
Bus/taxa: Der bruges 22,4 millioner, og man vil ned på 17 millioner.

Beslutningspunkter:

Udvikling:

Åbent for tilføjelser:

Evt.:
Næste møde:
Et møde uden for mange punkter, hvor man siger farvel og tak til afgående bestyrelses medlemmer.
Informationer ved Wivi: Vi har haft Erasmus-besøgende fra Lithauen og Tjekkiet. Tankevækkende, hvor meget
vores virkelighed minder om hinandens besparelser, mobilafhængighed osv.
Vi får en god diskussion om mobilforbrug. Pointe: Vi skal allerede i de mindre klasser lære eleverne, hvordan
man bruger en telefon.
Vi har en afsluttende debatsnak om specialområdets fremtid og vilkår. Ingrid kommer med et 11-times forslag: Vi
burde invitere nogle Christiansborg-politikere.
Wivi slutter helt af med en opfordring til bestyrelsen: Skriv endelig en artikel til Firkløvertidende – deadline den
18. maj – send til Pia Kjær – pia.kjaer@randers.dk.

