Referat til skolebestyrelsesmøde for Skals/Ulbjerg skolefællesskab
Dato: 30/1 2019
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30
Sted: Skals Skole
Mødeleder:
Bestyrelsesformanden
Sekretariat/referent:
Ledelsesteamet
Ivan Flarup Hansen,
Kristian Schmidt
Malene Holst Andersen
vil være referent

Deltagere:
Thomas Mathias Madsen, bestyrelsesformand
Bent Aas Kjær, næstformand i bestyrelsen
Steen Villekold
Per Horn Petersen
Max Klitgaard Sørensen
Jane Hanneberg Bay Jensen
Jonna Roersen, medarbejderrepræsentant – pædagog
Maj-Britt Bjerregaard, medarbejderrepræsentant – pædagog
Kirsten Frederiksen, medarbejderrepræsentant - lærer

Fraværende:
Sofie Melhedegaard Vasegaard
Kristian Venø Vejlby, elevrepræsentant 9.x formand Skals
Tobias Cho Hansen, elevrepræsentant 9.x næstformand Skals
Sofie Kjær Lauritzen, elevrepræsentant 6. Kl. Ulbjerg
Julie Ebbesen Jensen, elevrepræsentant 6. Kl. Ulbjerg
Karsten Jørgensen
Martin Jacobsen
Ricky Lyng, medarbejderrepræsentant – lærer
Dagsorden

Tid

Beskrivelse

Overskrift og klassificering- er punktet til
orientering (O), drøftelse (D), beslutning
(B) eller et arbejdspunkt (A),

Estimeret tid til
punktet

Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige, gæster.

1.

Godkendelse af dagsorden (B)

19:00
5 min

Dagsorden godkendes

2.

Godkendelse af referat (B)

19:05
5 min

Skriftlig godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 18/12
2019

3.

Fra eleverne (O)

19:10
10 min

Eleverne fra Ulbjerg- Skals elevråd er fraværende på dagens
møde.

4.

Sharepoint (O)

19:20
30 min

Baggrund
Der har været et ønske om at afprøve en 'smart' samarbejdsplatform,
som redskab for vores møder, gruppearbejde og øvrige virksomhed i
bestyrelsen. Ivan har i den forbindelse, tilknyttet alle bestyrelsens medlemmer til et 'sharepoint'. For nogle vil det være en gave og let tilgængeligt, for andre- endnu et helvede af nye 'smarte' IT løsninger.
Mål
•
•

At alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til bestyrelsens
‘sharepoint’
At alle bestyrelsesmedlemmer er fortrolige med den basale
brug af bestyrelsens ‘sharepoint’

Proces
• Idé-præsentation V. Thomas Madsen
• Oprettelse af Microsoft konto
• Fælles gennemgang af bestyrelsens SharePoint
Thomas demonstrerer på mødet, hvordan Sharepoint er en platform, der kan
samle alt bestyrelsens arbejde. Vi kan alle skrive i dokumenterne, vi kan
samle alle politikker, principper, dagsordner og referater. Bestyrelsen er
enige i at det er smart.

Opmærksomheder: Det kan være lidt farligt, når alle har skriveadgang.
Hvorfor ikke bruge Aula som platform, så vi ikke skal have gang i en ny platform.
Bestyrelsen sætter punktet på standby og er nysgerrige på om Aula kan levere noget lignende det, som Sharepoint kan.

5.

Økonomi (O) (D) (B)

19:50
40 min

Baggrund
Skolefællesskabets Årsregnskab for 2019, samt budgettet for 2020,
står for gennemgang og godkendelse af bestyrelsen.
Proces
• Malene Holst Andersen fremlægger årsregnskabet 2019
• Bestyrelsen kommenterer og stiller uddybende spørgsmål
til årets regnskab.
• Malene Holst Andersen fremlægger skolefællesskabets
budget for 2020
• Bestyrelsen kommenterer og stiller uddybende spørgsmål
til næste års budget.
• Bestyrelsen forholder sig til prioriteringen af eventuelle frie
midler.
2019 årsresultat
Skolefællesskabet: + 1.883.999 kr.
Møllebakken: - 184.131 kr.
Vi har et stort overskud pga. opbremsning af økonomien på
• IT, inventar og materiel
• Aktivitetsafhængige udgifter
• Indvendig vedligeholdelse
• Vedligeholdelse af udenomsarealer
Møllebakken er svær at drive pga. faldende børnetal. Underskud er
uundgåeligt.
2020 budget
Skolefællesskabet: + 1.372.386 kr.
Møllebakken: - 382.498 kr.
Vi bruger 500.000 kr. i skolefællesskabet mere i forhold til vores tildeling.
Vi bruger 200.000 kr. i Møllebakken mere i forhold til vores tildeling.
Det bekymrer bestyrelsen, og vi er glade for, at vi allerede har tænkt
nogle løsninger på færre klasser i skolefællesskabet. Det er færre klasser,
der er løsningen på at få en god økonomi. Vi vil i det kommende år arbejde på løsninger, der imødekommer dette. Vi har stadig et overskud, så
vi har tid til at finde den bedste løsning.
Vi har prioriteret følgende i budgettet:
• Ansættelse af lærer
• Forberedende øvelser til byggeriet (100.000 kr.)
• Musical i Skals (75.000 kr.)

6.

Skolebestyrelsesvalg
2020 (O)

20:30
10 min

Baggrund:
Grundet styrelsesvedtægternes mulighed for at afholde forskudte
valg, er 2020 valgår for dele af forældrebestyrelsen. Vi går derfor
så småt i gang med at planlægge det forestående valg.
Mål:

At bestyrelsen, i god tid, får planlagt et godt og ordentligt skolebestyrelsesvalg i 2020.

Proces:
• Overblik over bundne opgaver - Hvem gør hvad (Der er
vedlagt en beskrivelse og en kalender til denne dagsordens bilag)
• Runde med mulige initiativer
• Thomas Madsen samler op på opgaver, tovholdere og næste skridt.
• Vi vil gerne have et kampvalg med masser af involverede forældre og børn.
• Elevrådene kan lave en kampagne, fx en video til forældrene.
• Skolebestyrelsen kan lave et event sammen med børnene.
• Hvert bestyrelsesmedlem kan finde en kandidat.
• Sten og Bent laver en plan for det videre arbejde med at få generede mange kandidater.
• Carsten, Thomas, Max og Louise (supp. Dorthe og Jane) er på
valg
7.

Kvalitetsrapporten
2020 (O) (D)

20:40
30 min

Baggrund:
Folkeskolen er et kommunalt ansvar. Den kommunale folkeskole
skal sikre, at alle børn får et godt udbytte af undervisningen. Folkeskolen skal anerkendes!
Undervisningen af vores børn og unge har afgørende betydning for
det enkelte menneskes udvikling og for Danmark som en demokratisk og åben nation med stor konkurrencekraft. Derfor er det vigtigt,
at resultaterne af folkeskolens indsats er synlige og veldokumenterede.
Folkeskolelovens § 40a:
Kommunalbestyrelsen skal årligt udarbejde en kvalitetsrapport.
Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau de foranstaltninger kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens
opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.
Ministeriets vejledning
Proces:
• Malene Holst Andersen gennemgår rapportens hovedpunkter, særlige mål og opmærksomhedspunkter.
• Bestyrelsen stiller uddybende spørgsmål til rapporten.
• Bestyrelsen forholder sig til processen omkring rapporten,
med henblik på fremtidigt arbejde.
Bestyrelsen har på december-mødet gennemgået det meste data. Rapporten er ikke færdig endnu, det er problematisk. Malene sender en færdig rapport ud, når den er klar. Hvis der ikke er markante og uventede
data, skal den ikke på dagsorden igen.

Meddelelser (O)
-

skoleledelsen
formanden
Ulbjerg Skole
Ulbjerg SFO
Ulbjerg BH
Skals Skole

21:10
15 min

Malene Holst Andersen
•
Ansættelsesudvalg til SFO/børnehave-leder: Bent og Max vil
gerne med.
Malene skriver ud og inviterer, så alle får buddet.
Kristian fortæller at svømmeskole og skøjteskole går godt og at
Ulbjerg SFO er godt med.

-

Skals SFO
Skals Klub

Thomas Mathias Madsen
•
Fra Seneste møde i Børn og Unge udvalget (B&U)

Ulbjerg SDI
Januar 2020
Velkommen tilbage til Christina og nyt barn.
Uge plan : Januar “Vinteremne”
Mandag:Morgensang og samling
Tirsdag:Tur ud af huset, skoven,søen,byen. Alt efter vejret
Onsdag:Hallen.
Torsdag:Samling i to grupper
Fredag :Dagplejen på besøg.
Vi begynder på geometriske figurer slut jan og fortsætter i
feb.
Velkommen til nyt barn feb.

Eventuelt (O)

21:25
5 min

Næste møde (O)

21:30
0 min

Noter (O)

SFO 2020
Januar
Uge 2
Kreativ med papkasser mandag,tirsdag onsdag ,torsdag Bål.
uge 3
Mandag klippe dag, tirsdag Wellness; onsdag hallen, torsdag
svømning.
Uge 4
Mandag skøjtetur Viborg, tirsdag klippedag,onsdag Nerf krig
for
alle,torsdag svømning.
uge 5
mandag Bagedag, tirsdag kreativ værksted,Onsdag fælles
fødselsdag, torsdag svømning.
Sten ønsker at bestyrelsen møder lærerne og pædagogerne.
Mandag 24. februar 2020, kl. 19.00 – 21.30, i personalerummet på Ulbjerg
SDI.
Tirsdag 31. marts 2020, kl. 19.00 – 21.30, i fællesrummet P I på Skals
Skole/SFO.
Onsdag 29. april 2020, kl. 19.00 – 21.30, i personalerummet på Ulbjerg
SDI.
Torsdag 28. maj 2020, kl. 19.00 – 21.30, i fællesrummet P I på Skals
Skole/SFO.
Mandag 22. juni 2020, kl. 18.00 – 22.00, i personalerummet i fællesrummet
P I på Skals Skole/SFO (sommerafslutning).

Link til sharepoint dagsorden og årsplan
Dagsorden & Årsplan

Link til sharepoint med bilag til dette møde
Bilag til denne dagsorden

Aktive arbejdsgrupper

Princip ‘Evaluering af elevernes udbytte af skoledagen’
Kirsten
Sofie
Kristian
Malene
Ordensregler

Malene
Per
Maj-Britt
Princip ‘Skole/Hjem samarbejde’
Kirsten
Sofie
Kristian
Malene
Værdiregelsæt
Bent
Ricky
Malene
Thomas

