Møde i Skolebestyrelsen
Onsdag, den 21. august 2019 kl. 17.00- 19.00
Referent: Helle
Fraværende: Anja, Kitty, Jonna

1. Godkendelse af
dagsorden (B - 5 min)

Godkendt.

2. Meddelelser (O - 20
min)

Elevråd: Punkt til næste møde: at Fase 3 må forlade skolen i
frikvarterne.
Mellemtrinnet sidder meget trængt i klasserne, de savner plads og
luft.
Eleverne ønsker højtalere tilbage i frikvarterne.
De mindste elevers ”luftere” forstyrrer fase 2 og 3, da de har
undervisning på det tidspunkt.
5. klasse er frustreret over at de har mistet deres lejrskole. De
ønsker at få en alternativ skoledag, hvor det sociale er i fokus gerne
en fredag.

- Elevråd
- SFO/Juniorklub
- MED repræsentanter
- Skoleleder
- Formand

SFO: 73 børn tilmeldt. God start. Ny medarbejder Marit og ny
studerende i praktik 1, Mathias. En del tilmeldte børn kom ikke i
sommerferien. De børn der kom, havde nogle gode dage.
Juniorklub: 48 børn tilmeldt pt. Der er minimum 40 børn i klub
hver dag. Sisse er blevet ansat i stedet for Jesper. De er i gang med
pynt og forberedelse til Mariefestival.
MED repræsentanter: Der har ikke været MED-møde.
Skoleleder: Inden sommerferien blev Flemming og Mirela ansat.
Mia er ansat i en tidsbegrænset stilling. Mathilde Askholm er ansat i
et sygevikariat i 6 ugers periode. Der har været kvalificerede
ansøgere til stillingerne.
Skolen vil gerne have sat i værk at elever på 3. årgang også skal have
pc’er med hjem.
Mariefestival - Skolen deltager om fredagen med alle 3 faser. Om
lørdagen opfordrer skolen elever og forældre til at deltage.
Formand: Varde Kommunes budget er udkommet i dag.
3. Princip for arbejdet
mellem skole og hjem
(D/B - 20 min)
Bilag 1

Princippet er drøftet og blevet rettet til på mødet.
Princippet er godkendt.

4. Ændring af / tilføjelse
til referat SB-møde
19.06.2019, (D/B – 30
min) Bilag 2
5. Forretningsorden
(D/B - 10 min)
Forslag til ændring af
forretningsordenen,
Bilag 3 og 4
6. Budget (O 10 min)
Opfølgning pr. 31.07.19
inkl.
forbrugsprocenter.
Bilag 5
7. Evt.

Tillægget er godkendt.

Forslagene er godkendt.

Jens orienterede omkring budgettet og fremskrivning heraf.
Formand og næstformand laver udkast til høringssvar vedr. budget
2020

Kort drøftelse af møderækkefølge
Drøftelse af praktiske omstændigheder i forbindelse med smarte
kvadratmeter.
Fase 3, planlægger med projektuge med salg af mad i kantine.

8. Godkendelse Referat
(B – 10 min)

Godkendt

9. Punkter til næste gang

Fase 3 ønsker at kunne forlade skolen i frikvarterne.
Godkendelse af høringssvar vedr. budget.

