Deltagere:
Fravær:
Sted:
Tid:

Skolebestyrelsen
Anja Lassen
Storebæltskolen lokale A11
Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 17:30 -19:30

Ansvar for dagsorden:
Referent:
Forplejning
Mødeleder:

Benjamin
Jacob
Let anretning kl. 18:15
Sandra

Pkt./tid
A
5 min

Indhold (samt beskrivelse)
Godkendelse af dagsorden

1
30 min.

Orientering om skolens økonomi
Børne- og Ungeudvalget har på deres møde d. 4. februar besluttet to
forhold, som har stor betydning for skolens økonomi. Benjamin
giver en orientering og fremlægger et forslag til Bestyrelsen til,
hvordan vi kan håndtere udfordringerne.

Fremlægger
Mødeleder

BESLUTNING
DRØFTELSE
ORIENTERING

Dagsorden til møde i skolebestyrelsen

X

[17:30-17:35]

[17:35-18:05]

X X X

Benjamin giver derudover en orientering vedrørende:
- Resultatet af årsregnskabet for 2018.
- Skolens generelle økonomi
- Skolens nuværende elevantal
- Det forventede elevantal pr. 1. august 2019
Referat

2
10 min.

[18:05-18:15]

Referat
3
30 min.

-

Benjamin orienterede om de ændringer Børne- og
ungeudvalget har besluttet, der påvirker Storebæltskolen. En
fast besparelse på 1,5 % samt ændringen omkring
finansieringen af kompetencecentret. Derudover er det
besluttet, at alle institutioner i Slagelse kommune skal spare
yderligere 0,7 %. Pr. 1. januar 2020. Der er opbakning i
skolebestyrelsen til at sende en forespørgsel til Børn- og
ungeudvalget om, at specialskolerne friholdes fra at
omfordele de 0,7 % i 2020.
- Benjamin gennemgik årsregnskabet for 2018, skolens
generelle økonomi samt det nuværende (80 elever) og det
forventede elevantal (79 elever efter sommerferien).
Benjamin
Orientering til Bestyrelsen om brugen af den skærpede
underretningspligt (§153)
- Benjamin orienterede om en elevsag.
Let anretning i personalerummet

Alle

X

[18:15-18:45]

4
15 min.

[18:45-19:00]

Referat

Orientering vedrørende:

Personalemøder
MED-udvalg
Slagelse kommune
Elevråd
Skolebestyrelsen
Ledelsesteamet (herunder orientering om ansættelse og visitering)
 Andet







-

-

Lonnie fortalte om det seneste personalemøde. I samme
ombæring viste Benjamin den procesplan, der arbejdes ud
fra i planlægningen af næste skoleår.
Benjamin fortalte om seneste møde i MED-udvalget.
Benjamin fortalte om et møde for samtlige ledere i
kommunen afholdt på Musholm.
Lonnie fortalte om Elevråd og månedens smil – Besøg af
skuespiller med hatte. Et stort hit. Næste arrangement er
Rynkebyløbet.
Tina fortalte om Mette – mellemtrinnets nye lærer, der
starter 1. marts. Benjamin orienterede om revisitation
onsdag d. 27.3, og om AULA – systemet, der skal afløse
Skoleintra. Benjamin fortalte, at det er besluttet, at skolerne
i Slagelse kommune skal være røgfri fra 1. august.
Vi har haft besøg af kommunaldirektøren – en meget positiv
oplevelse.
Jacob orienterede om valg af fotograf til skolefoto. Til næste
møde udsendes materiale og herefter træffes en beslutning.
Benjamin orienterede om to arrangementer på skolen –
Konference v. Bo Hejlskov 25. april og Ipad-vision 4. april.

5
25 min.

Oplæg vedrørende Bestyrelsens opgaver
Efter aftale med Peter vil Benjamin give et kort oplæg vedrørende de
opgaver som en skolebestyrelse med fordel kan engagere sig i. Formålet
med oplægget er, at drøfte bestyrelsens fremtidige arbejde.

Referat
6
5 min

Pkt. udskydes til næste møde 9.4.2019
Eventuelt herunder valg af punkter til kommende møder
 Næste møde afholdes 09.04.19 (Anja er mødeleder)
 Forslag til punkter kan sendes til Benjamin
 Klubben
 De 3 ben
 Foto
 Bestyrelsens arbejde (pkt. 5)
 Økonomi

[19:00:19:25]

[19:25-19:30]

Referat

Alle

X

Benjamin

Benjamin

X

X

Sådan holder vi vores møder:
Vi respekterer mødelederen - Vi overholder tiden - Vi holder os til emnet og er relevante - Vi anerkender forskelle i
holdninger og synsvinkler - Vi beskriver punkterne der er på dagsordenen - Vi skriver referatet i dagsordenen
Vi har et ansvar for at bidrage med punkter til møderne - Vi er velforberedte.

