Sindal Skolecenter
Skolebestyrelsesmøde - REFERAT
Dato: Mandag d. 17. december 2018 kl. 18.00-21.00
Deltagere udover bestyrelsen: Pernille (administrativ leder)
Mødeleder: Anette. Afbud fra: Britt
Emne

Sted: Sindal – mødelokale 28

Ansvar-

Hvad skal vi udrette?

Forberedelse til

Proces

lig

Er punktet til orientering/drøftelse/be-

punktet

Hvordan skal punktet

slutning?

behandles?

Tid
i

Referat
Evt. beslutning

min

Hvem gør hvad hvornår?

20

Generelt i hele skolecentret:

NB! Julefrokost i tidsrummet fra kl. 18-18.40
1.

Kort status på de tre

Lars

Kort om seneste nyt fra de 3

undervisnings-steder

undervisningssteder og generelt i

Generelt er stemningen blandt ledelse og

og generelle

skolecentret

medarbejdere påvirket af de besparelser, der ligger

orienteringer

forud i 2019 og frem som følge af ændringer i
budgettet.
Lars orienterede kort om sag, der har været bragt i
medierne. Bestyrelsen tilkendegav tilfredshed med
håndteringen af sagen fra skolens side.
Bort set fra ovenstående, er det Lars’ oplevelse, at
hverdagen fungerer godt rundt på skolerne, og der er
masser af spændende aktiviteter i og uden for
klasseværelserne.
Der afvikles juleafslutninger på forskellig vis fredag d.
21. december.

Sindal Skolecenter
Lendum:
Har kørt en fokuseret kampagne på facebook med
henblik på at øge opmærksomheden på de mange
positive tiltag, der er i Lendum.
Bindslev:
Ros til indvielsesarrangementet af de nye fysiske
rammer. Der har været afholdt afsluttende møde i
bygherreudvalget, hvor ros og ris blev givet videre i
systemet.
Sindal:
Det går generelt fint – alle børn glæder sig til
juleafslutnings-arrangementet i festsalen d. 21. januar.
Elevrådet har oprettet et kantineudvalg, som har holdt
møde med Lars og kantinens medarbejdere.
2.

Opfølgning på

Lars/

Hvilke pointer tog bestyrelsen med sig

temamødet 15.

Anette

fra temamødet d. 15. november?

november

Drøftelse

15

Bestyrelsen kom med input fra temamødet.
Lars orienterede om, at man i fase 2 i Sindal er i gang
med at evaluere den dispensation fra mobil-politikken,
de har afprøvet i en periode, hvor mobiltelefonerne
har været helt pakket væk.
Det blev drøftet, at bestyrelsen kunne revidere den
nuværende mobil-politik i løbet af 2019. Det blev
drøftet, at formuleringerne bør være på princip-niveau
og knap så meget i ”retningslinje-form”.

Sindal Skolecenter
I forbindelse med revideringen inddrages pointer fra
temamødet 15. november. Endvidere inddrages
repræsentanter fra elevrådet, lærerne samt
lederteamet.
3.

Opfølgning på

Anette

Anette deltog i dialogmøde med BFU-

Læs bilag

Evt. nedsættelse af

15

Anette orienterede om dialogmødet, der både

dialogmøde 26.

udvalget d. 26. november.

arbejdsgrupper vedr.

indeholdt drøftelser af Budget 2019 og det nye system

november om

Dagsorden var hhv. ”Budget 2019” og

AULA

”AULA”.

budget 2019 og

”AULA”. AULA er det system, der til

AULA

august 2019 erstatter INTRA.

Anettes oplæg vedlægges som bilag til referatet.
I forhold til AULA, blev det besluttet at oprette en

4.

Tema: Skolecentrets

Pernille/

økonomi

Lars

Anette orienterer om drøftelserne

arbejdsgruppe bestående af Anton, Frank og Charlotte,

vedr. Budget 2019 samt den opgave,

Per Aaen og Lars. Arbejdsgruppen kan forventes at

bestyrelsen har i forbindelse med

blive indkaldt til 2-3 møder fra slutningen af januar og

AULA (se bilag).

frem til marts.

a)

Gennemgang af skolecentrets

Pernille og Lars

overordnede budget og

gennemgår og

samlede økonomi

orienterer.

b) Budget 2019 og konsekvenser
for Sindal Skolecenter

60

1: Orientering fra Pernille generelt om budgettildeling
og budgetopfølgninger.

Bestyrelsen spørger

2. Lars præsenterede de aktuelle budgetudfordringer i

ind.

2019. Endvidere blev bestyrelsen orienteret om, at der
er en proces i gang i hhv. lederteam og MED-udvalg
omkring forskellige forslag til besparelser og
optimeringer.
Bestyrelsen vil blive inddraget i starten af 2019.
Budgettet behandles på marts-mødet i 2019.

Sindal Skolecenter
5.

Skolebestyrelsens

Lars/

Gennemgang af materiale fra Skole og

Læs bilaget –

arbejde med

Anette

Forældre (bilag)

materiale fra Skole

Lars appellerede til, at der bliver en stor grad af

og Forældre

inddragelse af medarbejdere, ledelse og elevråd, når

principper

25

Hvordan vil bestyrelsen arbejde med

Generel drøftelse.

principperne skal revideres.

principperne?
Hvordan sikrer vi, at der er

Dette blev der udtrykt opbakning til.

sammenhæng mellem bestyrelsens
principper og skolens hverdag?

Forskellige principper kan godt have forskellige

Hvordan inddrages ledelse og

processer, når de skal revideres.

medarbejdere?
6.

Evt.

5

GOD JUL OG GODT NYTÅR☺

