Sindal Skolecenter
Skolebestyrelsesmøde - Referat
Dato: Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 19.00-21.00

Sted: Lendum

Deltagere udover bestyrelsen: Per Aaen
Mødeleder: Christian E.
Afbud fra: Niels
Emne

Ansvar-

Hvad skal vi udrette?

Forberedelse

Proces

Tid

Referat

lig

Er punktet til orientering/drøftelse/be-

til punktet

Hvordan skal

Evt. beslutning

slutning?

Fx medtag 3

punktet

Hvem gør hvad hvornår?

eksempler

behandles?

på…

Kl. 19.00 – 19.30: Afsluttende spisning med bestyrelsen
Mødet starter derfor først kl. 19.30
(Tak til Doris og hendes folk for god mad)
1.

Kort status på de tre
undervisningssteder

Lars

Kort om seneste nyt fra de 3
undervisningssteder

10min

Generelt:


Sidste hånd på planlægningen af skoleåret



Lokalaftale med lærerforeningen bliver i øjeblikket politisk
behandlet. Der forventes afklaring umiddelbart op til
sommerferien.

Sindal:
 3 Skolestartere fra Hørmsted vælger Sindal – efter
sigende pga. godt ry
 Fyraftensmøde 13/6-2018 – for forældre til

Sindal Skolecenter




kommende 0.kl.’s børn
Proces omkring udarbejdelse af video omh. skolestart
–Kristian Vorsaa vil hjælpe Michelle
Lejrskole 3 klasse (12/6 -13/6)
Udeskole – fungerer fint i flere årgange. De benytter
dyrehaven.

Bindslev:
Byggeriet skrider frem. Økonomien er meget stram her på det
sidste. Vuggestuen er flyttet ind. Planen er, at lokaler til
børnehaven står klar d. 29. juni.
To lokale foreninger er slået sammen til én. De vil bl.a. arbejde
på at søge midler til legeplads til byen/skolen.
Lendum:


Snart sidste hånd på planlægningen af næste skoleår.



Møde med repræsentant fra borgerforeningen, som
fortæller, at der er kommet 28 nye familier til området det
seneste års tid. Nye tilflyttere får – blandt andet – en folder
om Lendum Skole.

2.

Status på
skolebestyrelsesvalg

Lars

Lars orienterer om status på ny
skolebestyrelse pr. august 2018

5 min

Der er nu fundet 7 forældrevalgte kandidater plus 2 suppleanter.
Lars orienterede om, hvem den nye bestyrelse består af.
Tak for indsatsen til dem, der har arbejdet på at opfordre forældre til
at stille op.
Lars holder møde med den nye bestyrelse mandag d. 18. juni, hvor
der bl.a. skal vælges formand og næstformand.

Sindal Skolecenter
3.

Ny skolepolitik –

Lars

Orientering om dialogmøde d. 29. maj

Lars orienterer

10 min

Lars, Christian E og Kristian orienterede om mødet d. 29. maj

seneste nyt v/Lars,

Christian

og de foreløbige bud på 5 nye

– Christian og

omkring de nye skolepolitiske mål. Der bliver tale om en forenkling i

Christian og Kristian

Kristian

skolepolitiske mål.

Kristian

forhold til de nuværende mål. De knytter an til temaerne i Børne-

supplerer

Unge- og Familiepolitikken.
De endelige mål kommer i høring i bestyrelser og med-udvalg i
august.

4.

5.

Budgetopfølgning

Status på økonomien samlet set i

Lars gennemgår

skolecentret – i relation til Budget

materiale fra

budgetopfølgningen. Samlet set ser 2018 ud til at lande fornuftigt

2018

Pernille

med et lille overskud

Lars orienterer bestyrelsen om en

Orientering og

socioøkonomisk

opdatering af analysen af

fremlæggelse

ny revidering af de sociale profiler på skolerne i Hjørring Kommune

analyse og

socioøkonomien på skolerne i Hjørring

fra Lars

og de afledte konsekvenser af denne. For Sindal Skolecenter betyder

økonomiske

Kommune og de økonomiske

Efterfølgende

det, at vi bliver tildelt ca. 1,6 mio. kr. mindre i 2019 end 2018 til

konsekvenser for

konsekvenser for Sindal Skolecenter

evt.

specialundervisning og inklusion.

kommentarer

Ledelsen har allerede iværksat forskellige tiltag, der skal være med til

fra

at imødekomme de kendte økonomiske udfordringer. MED-udvalget

skolebestyrelse

er orienteret d. 4. juni. Endvidere deltager Lars på korte møder på

n

alle 3 skoler og fortæller om udfordringerne.

Orientering om

Lars

Sindal Skolecenter

15 min

20 min

Lars gennemgik de overordnede linjer og hovedtræk i

Lars fremlagde, hvordan processen har været i april-maj omkring en

Den nye bestyrelse bliver inddraget i forhold til de mulige
konsekvenser for Budget 2019.
6.

Overlevering til ny

Lars har hovedansvaret for at få klædt

Lars indleder –

bestyrelse

den nye skolebestyrelse på til

efterfølgende

opgaven, men spørgsmålet er, om den

drøftelse.

nuværende bestyrelse har nogle

20 min

Lars har fokus på at få den nye bestyrelse klædt godt på til opgaven.
Input fra nuværende bestyrelse:


Vigtigt med godt fremmøde



Evt. seminar (f.eks. lørdag) – fokus på, hvad

Sindal Skolecenter
budskaber, Lars bør tage med videre til

skolebestyrelsens arbejde er

den nye bestyrelse omkring

-

Vær synlig over for de andre forældre.

bestyrelsesarbejdet.

-

Deltag gerne i forældremøder og orienter om bestyrelsens
arbejde.

-

Billeder af bestyrelsens repræsentanter på alle 3 matrikler

-

Deltag gerne ved større samlinger/arrangementer på skolen

-

Rundvisning de enkelte steder i forbindelse med de første
bestyrelsesmøder

-

Ny formand velkommen til at kontakte Christian Engen for
sparring.

7.

Evt.

10 min

Mulighed for forskudte valg kan med fordel undersøges.

Christian deltager i budgetseminar d. 20. juni
Kristian Voerså gør evt.
Peter orienterede om Nordic Games
Formelt er den nuværende bestyrelse også den gældende frem til 1.
august 2018.
TAK FOR INDSATSEN TIL DEN NUVÆRENDE BESTYRELSE!

