Referat
skolebestyrelsesmøde

22.08.2016 kl. 17.00 – 20.00
Randers

Fraværende:

Godkendelse af referat:

Orientering:
Ledelsen:
Diverse meddelelser:
-

Præsentation af vores nye afdelingsleder Søren og nyt bestyrelsesmedlem Kate (mor til Sumit i Mørke).

-

Gennemgang af regnskab for sidste kvartal (bilag eftersendes)
o Wivi gennemgår regnskabet for sidste kvartal. Vi har lige nu et overforbrug på 3% bl.a. pga.
feriepenge, som vi godt kan hente hjem igen inden jul. Vi har afdraget 80.000 kr. i år på vores
underskud på 2,6 mio. kr.

-

Kort orientering om opstarten: Ansættelser, elever mm.
o Vi har 144 elever. Der er flere elever på vej ind. Vi har 4 elever, som er uafklarede – måske er de på
vej ud.
o Der er blevet ansat flere nye dygtige medarbejdere, som er kommet godt i gang på skolen og er
glade for at være her.
o Der har været møde med Ejendomsservice, da vores udenomsarealer trængte til vedligeholdelse.
Ejendomsservice er i gang med at løse opgaven.
o Skoleåret er kommet godt i gang. Den nye fløj fungerer godt for eleverne.

Formand:
-

Kort fra mødet med forvaltningen
o Henrik orienterer om mødet med skolechefen på Forvaltningen. Henrik og Brian fører sagen videre
til skoledirektøren og forfatter et brev til ham.

-

Konstituering af skolebestyrelsen: Henrik har sit sidste år i skolebestyrelsen, og derfor indstiller formanden
Nete til formandsposten pr. 1. august 2016, og Henrik indstilles til næstformand. Formand og næstformand
skal vælges.
o Nete er valgt til formand for skolebestyrelsen. Henrik er valgt til næstformand.

Andre:

Indkomne forslag:



Janni tager med til Skole og Forældres landsmøde.
Netværksmøde for skolebestyrelser den 30/8. Der er 2 pladser – Dorte og enten Nete eller Henrik tager
afsted.

Temadebat:
-

Årshjul – forslag til temaer
o I år er det aftalt at mødes færre gange, og så kan der arbejdes lidt ind i mellem møderne.
o Wivi fremlægger forslag til årshjul. Årshjulet er godkendt.

-

Opsamling og videre arbejde med skolebestyrelsens visionsseminar
o Lene orienterer om visionsseminaret. Alle har valgt sig på en af de overordnede indsatsgrupper.
o Der er forslag til, at næste visionsseminar skal være på Sostrup Kloster.

Beslutningspunkter:

Udvikling:
-

Fastlæggelse af ansvarsområder og ansvarlige: Opgaverne skal fordeles efter kompetencer. Der vælges ind
på de 3 følgende områder senest efter sommerferien: Hjemmesiden: Henrik, Michael W – Skole/hjemsamarbejdet: Janni, Nete, Ingrid, Michael L – Økonomi: Dorte, Brian
o Udviklingspunkter (skal behandles på næstkommende bestyrelsesmøde):
 Hjemmesiden: Henrik, Michael W., Kate
 Økonomi: Brian, Dorte
 Skole/hjemsamarbejdet: Nete, Janni, Ingrid, Michael

Åbent for tilføjelser:

Evt.:

