Dato og tid

Skolebestyrelsesmøde 19.00-21.00

Torsdag den 12. september 2019
Fraværende med anmeldt forfald: Camilla
Fraværende uden anmeldt forfald: Chara, Johnny

0. Meddelelser
-

Formanden:
Signe har fået invitation til skole og forældre
landsmøde. Mødet afholdes d 15.-16. november
på Nyborgstrand. Hvem vil med? Meld hurtigst
muligt tilbage til Signe.
Forældre henvendelse ang. feriepasning i SFO
omkring udvidet af åbningstid. Bjarne har
svaret på henvendelsen.
Tim har også en håndfuld evt. klager der
kommer fra forældre i 1 kl. omkring ny ferie
pasning i SFO. Tim opfordrer til at fremvise en
plan, for den ekstra tid pædagogerne får til
børnene, hvad det nøjagtig bruges på.

-

Skolen v/Bjarne Nielsen:
Har sendt information ud til os omkring
dialogmøde d 2. okt. Med opvækst og læring.
Bjarne sender ny mail omkring tilkendegivelse
af deltagelse på mødet.
Bjarne/Stine indkalder til infomøde omkring ny
feriepasning til alle SFO-forældre d 24 sep.
Skolemad er oppe på 60-70 leveringer om
dagen nu. (Bettina har et tal på 16 % af alle
elever/personaler bestiller dagligt skolemad)
Der er ansat to nye personaler i
specialafdelingen. En til musik- og en til
fysiklinjen.
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-

Medarbejderne:
Det går godt og alle er godt i gang med det nye
skoleår.

-

Eleverne:
Elevrådet har spurgt de mindre klasser omkring
skolemadsløsningen og de oplever at det er en
succes og det er taget godt imod. Der er
efterspurgt vegetarmad og retter uden
svinekød, dette giver de videre til Karens
Køkken.
Elevrådet oplever at toiletterne igen ikke er så
rene, der er en udfordring med
skraldespandene, som de vil prøve at finde en
løsning på med pedellerne. De har også
observeret at der er blevet røget på toiletterne.
Bettina trækker sig lidt fra elevrådet, da de selv
skal lave deres dagsordner for møderne osv.
Hun støtter og vejleder selvfølgelig stadigvæk.
De har talt om evt. at lave et skole
bal/komsammen for hele skolen, hvilket de er
ved at udvikle på.
De har drøftet muligheden for klasserne kunne
have Toaster, Micro ovne, og elkedler, men er
blevet enige om, at det er for farligt og der kan
opstå hygiejne problemer.
Bjarne stiller spørgsmål til elevrådet omkring
”fælleselevråd” for FMK. Dette er der ikke helt
afklaring på endnu.

1. Tildelingsmodel
- Oplæg v/Bjarne Nielsen:
Ny tildelingsmodel, hvor der skal spares ca. 5
mil. i FMK. Besparelser er implementeret i
budget 2019, men træder først i kraft 1 aug.
2020.
Det rammer Tingagerskolen hårdt, da der ikke
tildeles ekstra penge, om der er 16 eller 28

Skolebestyrelsesmøde 19.00-21.00

Dato og tid

elever i en klasse.
-

Høringssvar: (Hørings periode slutter 20 sep)
Udfaldet ved disse nye tildelinger bliver at:
Serviceniveau forringes i de større klasser (vis
evt. beregning på to-lærer ordningerne)
Vi accepterer stordrifts forskelle, men ikke i
denne størrelses ordning.

2. Ændring af styrelsesvedtægter for
skolevæsnet
- Oplæg v/Bjarne Nielsen:
Ikke nogen kommentarer til rettelserne, men
Signe har et punkt hvor der er opstår
usikkerhed i formuleringen.
- Høringssvar:
Formuleringen skaber usikkerhed for
bestyrelsen i forhold til ”mulighed for forskudt
valg” til skolebestyrelsen.

3. FMK budget 2020
- Seneste nyt v/Bjarne Nielsen:
Der er indgået aftale med besparelser i FMK på
30 mil.
Der er dog stadig en usikkerhed omkring støtte
fra ”Fattighjælpspuljen”
Der er budget seminar d 11-12 sep. angående
hvor besparelserne skal udmøntes.
Signe skal mødes igen med den fælles
skolebestyrelse omkring budgetaftalen.

4. Evt.
Ikke noget emner på.

Referat: Linda
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