Dato og tid

Skolebestyrelsesmøde 19.00-21.00

Torsdag den 17. maj 2018
Fraværende med anmeldt forfald:
Fraværende uden anmeldt forfald:
Koncernchef Michael Gravesen deltager i punkt 2.

0. Meddelelser
-

Formanden
Signe har ikke mulighed for at holde tale til dimensionerne
d. 27. + 28. juni – tilbagemelding til hende, hvem der vil
sige et par ord
Signe og Bjarne deltager i dialogmøde med politikkerne
vedr. de planlagte besparelser
Skolebestyrelsesmøde d. 7/6 med deltagelse af nye og
afgående bestyrelsesmedlemmer

-

Skolen v/Bjarne Nielsen
Toiletombygning bliver hen over sommerferien
Skriftlige prøver overstået
Konflikt afblæst – afstemning d. 4. juni – svar d. 6. juni

-

Nyt fra medarbejderne
Egeskov d. 28/5 for grundskolen
OL uge 26
Der har været en del udfordringer med de nye høvlbænke,
som blev indkøbt ved ombygning. Der arbejdes fortsat på
sagen.
Overbygningen: Nyt arrangement på tværs af skolerne –
HOP IN, som planlægges som fremadrettet forventes at
blive en årlig begivenhed:7. årgang vandt her streetfood
konkurrencen
Filmfestival: 8. årgang – atter succes – afholdt i flot
gallastil

-

Elevrådet
Intet nyt

1. SKB – Sommerfest d. 19/6-18
- Afholdes d. 19/6. Invitation udsendt
2. Seneste nyt vedr. skoleårets planlægning
-

-

Timeplanerne ikke godkendt endeligt sidste gang.
Afklaring nødvendig inden dialogmøde, hvorfor
Koncernchef Michael Gravesen inviteret.
Budget skal godkendes af SKB – hvis ikke godkendes
budgettet af Koncernchef Michael Gravesen og Bjarne
Nielsen. Der skal være et budget.
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-

-

-

-

-

Som SKB medlemmer er vi ”folkevalgt” som
”skolepolitikere”.
Vi kan komme med et ”statement” i forhold til budget,
men ikke reelt blokere vejen for dette.
Vi er i en politisk virkelighed med et samlet budget i
kommunen på 800 mill. Budgettet skal stemme i sidste
ende – uanset!
Årligt skal der effektiviseres 30 mill på det samlede
budgettet i kommunen. Denne pulje går til nye strategiske
projekter indenfor forskellige områder.
Det kommende dialogmøde: hvorledes prioriteres
midlerne, som tildeles de forskellige områder?
Den endelige besparelse på Tingagerskolen ender på 1,59
mil.
Klassekvotienten diskuteret.
Opgaven i en sådan besparelse er: Hvad er ”kan” og
”skal” opgaver i skolelivet?
Der er flere håndtag at skrue på – fx 2 lærerordning –
lejrskoler/skolerejser – kompetencevalg –
holdlæring/samlæsning
Ikke ønskelig situation, men virkeligheden..
Alle skoler ramt af besparelser.
FMK ligger højt på inklusion. Heldagskolen presset, men
tager de henviste børn.
Fag kompetencer diskuteret – godt samarbejde mellem
faggrupperne i FMK.
Enighed i SKB om, at der har manglet en gennemsigtighed
i den politiske beslutning. Det var ikke det, som blev
udmeldt ved valget.
Vigtig vi taler de gode eksempler og ting, der fungerer op.
FMK har faktisk ligget i ”Top 5” i Mandag morgen.
Efter drøftelse besluttes det af formand Signe
Harder, at SKB ikke godkender næste års
timefordelingsplan.

3. Orientering fra Skolen
-
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Emnet: Håndtering af kommunikation – det besluttes at
lægge denne diskussion ned.
Momo – Aula? – Intra diskuteret.
Tingagerskolen ligger generelt godt i brugen af IT

4. Evt.

Referat: Lene
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