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Punkter til dagsorden
1. Regnskabs-

Orientering ved administrativ leder Peter Behnk og

afslutning

SFO-leder Thomas Leth

2012 - bud-

2012 – regnskab

get 2013

-

Undervisningsdelen: Kassen er ved at være
opgjort, men først helt på plads pr. marts
2012

-

P.t. tegner der sig et overskud i nærheden
af kr. 150.000

-

Kort gennemgang af udvalgte større investeringer – i runde tal inviteret for ca. kr.
500.000 i IT, inventar, energi besparelser,
etc.

-

SFO: også her tyder det på et lille positivt
resultat

-

Også i SFO har det været muligt at ekstra
inviterer i inventar og aktiviteter.

2013 – budget
-

Undervisning: budget 2013 bliver ca. kr.
300.000 mindre end 2012. Dette trods højre elevtal. 2013 budget kan ikke gøres færdigt, før de sidste tal og oplysninger tilgår
skolen fra B&U.

-

SFO: første udgave af budget 2013 – om
delt bilag på mødet. Kort gennemgang af
hvordan indtægterne er sammensat i budgettet.

2. Evaluering af
CAMP BU og

Besøg af lærer Nicolai L. Madsen
-

Nicolai fortæller om teamets evaluering af

lejrskole

CAMP BU – generelt meget positive tilmel-

koncept for

dinger.
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udskoling

-

CAMP giver mange positive ting til eleverne
og det videre forløb i klasserne efter CAMP.

-

Se i øvrigt bilag

-

Bestyrelsen indstiller at pilot projektet forlænges med 2 år (8. årgang på CAMP) –
forudsat at de økonomiske rammer (skolens
budget) holdes indenfor det nuværende niveau.

-

Opfordring fra bestyrelsen: Brug de gode
erfaringer og tilbagemeldinger fra elever og
forældre, til forberedelse af kommende
CAMP deltager og deres forældre (fx ved
forældremøderne i september).

3. Debat: ny
indskoling –

Kort oplæg ved skolens ledelse, derefter debat i
mindre grupper.

tæt integra-

-

Tænk på tværs af elever grupper og klasser

tion af un-

-

Fokus på dannelse, sociale kompetencer,

dervisning og
SFO

etc.
-

Øget fleksibilitet i skema og uge planer

-

Godt at gå mere i skole, men alt med måde

-

At faggrupper supplerer hinanden bedre –
gennemføre aktiviteter og ikke kun koordinerer

-

At visser undervisningsforløb kunne bæres
ind i SFO tid

-

Kom godt i gang til kommende skoleår –
men givetvis ikke en total ny løsning fra
august 13 – brug 13/14 som et test og projekt år.

-

Vigtig at det setup der vælges, støttes godt
om at det organisatoriske stillads.

-

Tydelighed på succes kriterier og formål
med ændringerne.

-

Skolebestyrelsen følger op på temaet ifb.
mødets i marts.

Meddelelser
4. Fra elevråd

-

Planlægning af fastelavn i gang

-

Selv om det regnede, gik ”pebernøde” event
godt

5. Ledelsen

-

Skoleleder Kalle Kristensen orienterer kort
om de nye regler for valg til skolebestyrel-
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sen. Nu vælges forældrene for en periode
på 4 år, med mulighed for at halvdelen af
medlemmerne er på valg hvert 2. år. Muligheden for åbne møder – afskaffes. Næste
valg bliver i 2014. I øvrigt henvises til styrelsesvedtægten.
Konkrete sager
-

I.a.b.

-

Kort debat om IT og ipads

-

Kort orientering om ”Drøn på skolegården”

Eventuelt

projektansøgning og status på projektet.
-

Henvendelse vedr. manglede garderobe
plads for elevernes nederst i den røde bygning. Der kikkes efter løsninger.

-

Ønske om opdatering af hjemmesiden, fx
svært, at følge med i bestyrelsen.

Bemærkninger

-

I.a.b.

