22.09.2015

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
22.09.2015 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Referat
Kl. 17.00 RC
898.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
- dagsorden godkendt.

Kl. 17.05 RC/CR
899.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
- kunne godt tænke sig at holde gallafesten i hallen - kunne godt tænke sig at det var muligt at betale med mobilepay i skoleboden – det er der
desværre ikke mulighed for.
- ønsker at der kommer en drikkevandsautomat i rød blok. Vi undersøger priser og muligheder, og skovbyskolens venner kan evt. søges om midler.

Kl. 17.15
900.
Formandskab i Skolebestyrelsen - beslutning
Rikke er nødsaget til at trække sig fra formandsposten. Der er mulighed for at stille op. Per har
meldt sig som mulig kandidat.
- en enig bestyrelse har valgt Per Andersen som ny formand for skolebestyrelsen.
- en enig bestyrelse har valgt Rikke Christiansen som ny næstformand for skolebestyrelsen.

Kl. 17.30
901.
Visible Learning Coaches - orienteringspunkt
Skolen har i dette skoleår tre coaches i forhold til vores Visible Learning projekt. Disse kommer og fortæller om deres arbejde, og hvordan de bruger deres tid.
- orientering givet gennem en rigtig god dialog, omkring den proces vi er i gang med, de resultater vi allerede har opnået, og de mål vi har for den videre proces.
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Kl. 18.00
902.
Kommunalt handlekatalog for Budget 2016- 2019 - orienteringspunkt
Handlekataloget indeholder forslag til besparelser og eventuelle strukturændringer på driften i
Skanderborg Kommune og kan ses på kommunens hjemmeside.
Formålet er at give Byrådet nogle konkrete handlemuligheder i den kommende budgetlægning.
Handlekataloget, der er formelt fremsendt af Direktionen til Byrådet, består af konkrete forslag
og deres økonomiske konsekvenser. Der har ikke været et krav om at finde et bestemt beløb
for hvert politikområde.
Handlekataloget kan have konsekvens for det fremsendte høringssvar fra skolebestyrelsen i
forhold til klubstrukturen.
- byrådet har nu vedtaget et budgetforslag, der bl.a. kommer til at resultere i en nedgang i tildelingen til drift af SFO og klub.

Kl. 18.30
903.
Budget/økonomi – orienteringspunkt
- orientering givet og det forventes, at skolen kommer ud af 2015 med et mindre overskud.

Kl. 18.50
904.
Visible Learning uddannelse personale – godkendelsespunkt
Kommunens uddannelsesplan for det pædagogiske personale fortsætter. Vi har brug for bestyrelsens opbakning til skolens uddannelsesplan som fremlægges på mødet.
- skolebestyrelsen støtter op omkring ledelsens forslag til uddannelsesplan.

Kl. 19.10
905.
Meddelelser
- der er dialogmøde mellem politikere og skole-/ klubbestyrelser d. 17. november.
- der kommer nye datoer til bestyrelsesmøderne i januar og februar.
- vi har søgt om dispensation til at lade konfirmationsforberedelsen indgå i den understøttende
undervisning.

Kl. 19.20
906.
Eventuelt
Skovbyskolen, den 22.09.2015
Med venlig hilsen
Rikke Christiansen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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