20.04.2016

Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde på Skovbyskolen
20.04.2016 kl. 17.00 til kl. 19.30 – Fælleslærerværelset –
Dagsorden
Kl. 17.00 PA
959.
Dagsorden – Godkendelsespunkt
Godkendelse af udsendt dagsorden.
Kl. 17.05 PA/CR
960.
Elevrådet – Orienteringspunkt
Nyt fra elevrådet.
Kl. 17.15 CR
961.
Trivselsmåling
Årets trivselsmåling er netop afsluttet. Refleksioner over resultatet.
Kl. 17. 45 JN
962.
Princip vedrørende udlån af lokaler på Skovbyskolen
Princippet er tilrettet siden sidste møde.
Kl. 17.50 CR
963.
Handlekatalog til kommunale besparelser
Byrådet i Skanderborg ønsker til budgetlægningen for 2017, at der udarbejdes et ”handlekatalog” over mulige besparelser, effektiviseringer og strukturændringer. Dette betyder ikke, at alle
de forslag kataloget kommer til at indeholde også bliver vedtaget. Men det giver nogle økonomiske valgmuligheder for Byrådet - dels til brug for at der bliver råd til nye udviklingstiltag,
dels til brug hvis grundbudgettet ikke hænger sammen, og eventuelt også til brug hvis der ikke
kan findes effektiviseringsprojekter nok til at dække omprioriteringsbidraget til Staten.
Handlekataloget udarbejdes af administrationen og sendes herefter til høring hos borgere og
interessegrupper hen over sommeren. Direktionen ønsker at give brugerbestyrelser for børnehaver, skoler, plejecentre og lignende mulighed for at komme med input under udarbejdelsen af kataloget, så vi i fællesskab får skabt det mest hensigtsmæssige katalog til gavn for
hele lokalsamfundet.
I får således både mulighed for at komme med input under udarbejdelsen af kataloget, der
foregår i april-maj måned, og for at afgive høringssvar og komme med nye input under høringsfasen hen over sommeren. Det input, der kommer fra brugerbestyrelserne under udarbejdelsen af handlekataloget i april-maj måned betragtes som rådgivende for administrationen
– det er således administrationen, der i sidste ende beslutter hvilke forslag, der kommer med i
handlekataloget. Men alle har som nævnt efterfølgende mulighed for at indsende kommentarer til forslagene i handlekataloget og eventuelt nye forslag under høringsfasen hen over
sommeren til Byrådet.
Forslag fra brugerbestyrelserne til handlekataloget skal afleveres til fagchefen senest d. 29.
april 2016
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Kl. 18.30 CR
964.
Evaluering af årsmødet
Evaluering af det netop afholdte årsmøde. Er det måden vi skal fortsætte med at gøre eller
skal vi tænke nye tanker i forhold til næste skoleår?
Kl. 18.40
965.
Princip vedr. ”Den Åbne Skole”
Der foreligger nu et tilrettet princip. Videre diskussion
Kl. 18.55
966.
Næste skoleårs planlægning
Vi er i fuld gang med næste skoleårs planlægning. Information vedr. fagfordeling, lærerforflyttelser og evt. nyansættelser.
Kl. 19.10
967.
Evaluering af skolefest
Kl. 19.20
968.
Meddelelser
Kl. 19.25
969.
Eventuelt

Skovbyskolen, den 20.04.2016
Med venlig hilsen

Per Andersen
skolebestyrelsesformand

/

Christian Rotbøl
skoleleder
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