Brorsonskolen

Skolebestyrelsesmøde
Tidspunkt: 3. maj 2018 kl. 18:00–20:00
Sted: Mødelokale N-gangen
Deltagere:

Karen Munk Rasmussen, Louise
Teilmann, Tommy Lange, Helle
Kathrine Schmidt Thomsen, Marianne
Sigersted, Thomas Langkjær Iversen,
Henrik Christopher Juel Bay
Maria Lykke Nielsen, Casper Kjærulf
Fink
Tekla Vangsgaard Bjerre, Lillian Steen
Barbre
Birthe Pam Jensen, Kurt Hansen og
Morten Møller Jensen

Afbud:
Mødeleder:

Henrik Christopher Juel Bay

Referent:

Karen Munk Rasmussen
Birthe Pam Jensen

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af referat og dagsorden

OK

2. Meddelelser
Formand
Skoleledelse
Elever
Andre

Morten:
Orientering om forflyttelses- og
genplaceringsproces som vedrører 8
fra forskellige personalegrupper.
Fagfordelingsprocessen starter på
tirsdag.
Afgangsprøver i denne uge.
Mange barsler.
Nationale test bliver afholdt i disse
dage.
Ledelsen holder pt. MUS-samtaler
Personalet får mulighed for at ønske
hvilken skole, man gerne vil arbejde på
i år 2020.
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Marianne: Nogle skoler opererer med
et ”mellemlag” blandt
skolebestyrelsesmedlemmerne i
forhold til at blive hørt inden sager
bliver sendt i høring. Der er allerede nu
oprettet en lokalafdeling under Skoler
og forældre i Varde. Marianne er
medlem.
3. Lejrskoler og skoleture
Fortsat drøftelse af antallet af lejrskoler
og skoleture set i forhold til tidspunkter,
indhold samt skolens økonomiske
situation.

Morten redegjorde for de data, SB
ønskede: Overbygningsskolerne i
Varde kommune er blevet spurgt. De
skoler, der har reflekteret angiver, at de
alle opererer med 2 ture i et
skoleforløb.
7.klasses lejrskole koster 150.000kr.
9.klasses studietur koster knap så
meget, da eleverne selv betaler turen.
4.klasses lejrskole ca. det halve af 7.
klasses turen.
Beslutning:
Vi holder fast i 4. og 9. klasseturene, og
skolen afsætter 50.000 kr. til en særlig
eventuge i 7.klasse.
Skolens ledelse reviderer
lejrskoleprincippet som fremlægges
næste gang.

4. Skolebestyrelsesvalg 2018
Evaluering af infomøde samt
koordinering af det videre arbejde op til
bestyrelsesvalget.

10 forældre udover SB deltog i mødet.
3-4 personer er mulige kandidater.
3-4 nuværende SB- medlemmer vil
gerne fortsætte.
Sidste frist på mandag.
Morten udsender beretningen i
morgen med en sidste opfordring til at
melde sig til bestyrelsesarbejdet.

5. Økonomi
Orientering vedr. skolens økonomi samt
normering for næste skoleår.

Underskuddet ender på knap 2,5 mill.
kr. ved skoleårets udgang. Næste
skoleår kan vi hente 500.000 kr.

6. Orientering vedr. Frelloskolen

Det pædagogiske program skal
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Orientering om møder i arbejdsgrupper.

7. Evt.

oversættes til mursten – den proces
pågår nu.
Næste møde mandag d.18.juni.
Helle og Louise vil komme med forslag
til fortærring m.m.
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