Skolebestyrelsesmøde, onsdag d. 29. september kl. 17.00
Referat fra skolebestyrelsesmødet.
1.

Godkendelse af referat og dagsorden

Referat godkendt. 3. a er tilføjet dagsordenen

2.

Besparelser

v/LT

Pga. omprioriteringsbidraget fra staten skal kommunerne ud i yderligere besparelser end de allerede krævede effektiviseringer
der er udmeldt.
Skolerne friholdes dog stort set i 2016. SFO rammes en lille smule. De præcise tal er ikke meddelt endnu. Samlet er det for:
2016: 10,4 mio – ca. kr. 200-300.000 pr. skole
2017: 27 mio
2018: 42 mio
2019: 42 mio
Forskellige tiltag blev vendt, bl. a. sammenlægning af klasser, lejrtur mm. Der blev ikke taget stilling til hvordan det skal håndteres. Muligheden for at tiltrække flere elever til Vorrevangskolen blev også vendt.

3.

Valg af hovedtema i skoleåret 2015-2016 og igangsættelse af proces?

v/Trine

Trine lavede et oplæg om de tanker hun har om det kommende arbejde i bestyrelsen. Vigtigt at vi fortsætter med tiltagene.
Forskellige tiltag blev konkretiseret og præciseret, og ansvarlige blev sat på emnerne
Hovedtema: En stærk lokal forlkeskole
Hvordan får vi 40 elever mere på Vorrevangskolen? Tine, Lise og Mette
Lærernes dag. Torry, Mette, Martin og Toke
Klasserådsmøde – starte nedefra – samle forældre tættere på os. Søren, Birgitte og Vivi
Samle netværk/de ressourcestærke forældre i spec kl. Martin, Torry
Lotteri – ikke aktuel lige nu. For tæt på sidste lotteri.
Havnesamarbejde/fond: Lise og Trine
Dagtilbudsbestyrelse: Toke, Lise og Trine
Salg af kaffe/kage til musical 2016. Marc

3. a

Understøttende undervisning i specialklasserne

v/LT

Lise orienterede om UU i specialklasserne. Vi må regulere på den. Vi har søgt om dispensation til at nedsætte timetallet ved at
sætte flere ressourcer ind i den fagfaglige undervisning. Denne dispensation er givet.

4.

Skolebestyrelsesmøde, onsdag d. 29. september kl. 17.00

Meddelelser og eventuelt

Næste møde er 29/10 kl. 17-19. Indhold: der arbejdes i grupperne. Grupperne aftaler selv om de vil mødes
inden næste møde.
Lise orienterede om ansættelser i undervisningsdelen.
Marc orienterede om forældrerådsvalget i SFO. Der var kun 3 forældre repræsenteret og de ønskede ikke
at stille op. Bestyrelsen er opmærksom på deres ansvar i fht. SFO og det opfordres til at klasseforældrerådene også snakker SFO på deres møder.
Januarmødet flyttes muligvis således det kan ligge i høringsperioden vedr. ny B & U politik.
Venlig hilsen
Trine og Lise

Rugbrødsudvalg
Høringssvar vedr. ny børn og unge politik
Efterårets udvalg: Trine, Henrik, Torry, Lise

