Referat
skolebestyrelsesmøde

20.08.2018 kl. 17.00 – 20.00
Randers

Velkommen til en ny bestyrelse.

Fraværende: Kristina og Ulrik

Godkendelse af referat:

Orientering:
Formand: Nete
Næstformand: Paulina
Dagsordener og referater sendes fremadrettet også til suppleanter.
Bestyrelsen præsenteres.
Ledelsen:
Diverse meddelelser:
Regnskab (bilag) og orientering budget 18 (bilag)
o Wivi gennemgår regnskabet. Skolen har en sund økonomi, og vi har indhentet vores underskud.
o Vi prioriterer at ansætte nogle tidsbegrænsede medhjælpere samt købe en ny bil. Det har vi råd til i
indeværende kalenderår.
o Vi kommer ikke ud af kalenderåret med et overskud, men heller ikke med et underskud.
o Wivi gennemgår budget 18. Vi forventer et lille overskud, som vi vil anskaffe en ny bil for.
-

Rigets tilstand og opstart på et nyt skoleår v/Wivi og Lene
o Skolens elevtal er på 158 i skoledelen og 134 i SPF.
o Vi er kommet godt i gang med skoleåret på begge afdelinger. Der kom flere nye elever til lige inden
sommerferien, hvilket har medført nogle justeringer. De nye elever er fra 0.-6. klasse – vi har ikke fået nogle
i overbygningen.
o Vi har flyttet flere personaler fra overbygning til indskoling/mellemtrin og fra Mørke til Randers.
o Vi har lavet et 10. klasses koncept, som implementeres i år. Der er blandt andet fokus på at arbejde med
selvstændighed og selvhjulpenhed.

Formand
Referat fra skole og uddannelsesudvalget. Hvilken betydning får det for Firkløverskolen? (bilag eftersendes)
o Wivi orienterer fra møde med byrådet i uge 33 omkring inklusion. Efterfølgende var der skole og
uddannelsesudvalgsmøde, hvor det blev vedtaget, at følgende skal til beslutning i byrådet:
- PPR flyttes ind på skoleforvaltningen fra den 1/10.
- Der indføres differentierede takster på specialområdet fra den 1/1 2019.
- Fuld inklusion
- En besparelse på 3 millioner på ikke-elevrelaterede aktiviteter fra den 1/1 2019 for Firkløverskolen og
Vesterbakkeskolen. Ikke-elevrelaterede aktiviteter er ledelse, konsulenter og assistenter.
- Principper og bevilling for befordring af specialbørn.
- Betaling til SFO på specialskolerne.
Nete foreslår, at bestyrelsen formulerer nogle spørgsmål til byrådet omkring ovenstående. Gode spørgsmål
kan sendes til Nete.
Nete kontakter også Karin fra Amtsavisen med henblik på at få lavet en artikel.
Nete kontakter Charlotte Broman fra SF.

-

Diverse:
o Der er dialogmøde den 25/9, hvor Wivi og Nete skal deltage.
o Møde i rådgivende organ den 30/10 kl. 17.00-20.00. Nete kan ikke deltage. Paulina deltager.

Andre:
Kørslens opstart. Mariann, vores kørselskoordinator, vil være til stede til en orientering.
o Der har været rigtig mange indkøringsproblemer vedr. taxa med HB-busser i år. Onsdag den 22/8 er der møde
herom med HB-busser, kørselskontor og jurister, hvor det forventes, at der findes en holdbar løsning.
Kørselskontoret bakker Firkløverskolen op.
o Der har tillige været møde mellem skolen og HB-busser i dag, og de har lovet, at ruter og besked til forældrene
kommer på plads i denne uge.
o Mariann orienterer om opstartsproblemerne, som eksempelvis har været:
- Forældre har ikke fået besked om ruter og tider
- Mangelfuld information til forældrene
- Nye chauffører
- Nye elever sammen
- Nye tidspunkter
- Nogle sidder for længe i taxaen
- 4 ugers indkøringsperioder, hvor ruterne ikke er låst fast (det viser sig ikke at stå i udbudsmaterialet)
- MUX Busser har trukket sig fra samarbejdet med HB-busser. Nyt firma (4X27) overtager. De har søde
chauffører, men de har for små biler i forhold til vores elevers behov
- Børnene sættes af for tidligt (før kl. 7.55)

Indkomne forslag:

Temadebat:
Deltagelse i Folkeskolen i Randers – VORES SKOLE den 13.09 kl. 18.30 – 20.30 (bilag)
o Wivi opfordrer skolebestyrelsen til at deltage i arrangementet den 13/9.
-

Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer på Randers kommune (bilag)
o Wivi opfordrer de nye medlemmer af skolebestyrelsen til at deltage i workshop for nye
skolebestyrelsesmedlemmer enten den 30/8 eller den 4/9.

-

Valg til rådgivende organ i Randers Kommune (bilag)
o Nete deltager som bestyrelsens formand.

Beslutningspunkter:
Kommende datoer for møder:
20.08.18, kl. 17.00 – 20.00
05.- 06.10.18 fra kl. 17.00 til næste dag kl. 13
12.11.18, kl. 17.00 – 20.00
10.12.18, kl. 17.00 – 20.00
25.02.19, kl. 14.00 – 17.00 med deltagelse af elevrådsrepræsentanter
29.04.19, kl. 17.00 – 20.00
17.06.19, kl. 17.00 – 20.00
Udvikling:

Åbent for tilføjelser:

Evt.:
Janni orienterer om stormøde i Nyborg den 23.og 24. november arrangeret af Skole og Forældre. Janni deltager gerne og
opfordrer en mere til at melde sig.

