DAGSORDEN FOR MØDE I FÆLLESBESTYRELSEN FOR MØNSTED SKOLE OG SPARKÆR LBO.

Deltagere:

Uds. dato:

06. juni 2011

Forældrerepræsentanter: Henrik Andersen, Jens Malmkvist,
Jane Serup, Susanne Vestergaard, Bo Hessellund Carstens,
Rikke Rønning og Malene Roersen
Fællesbestyrelsen
Medarbejderrepræsentanter: Lene Bundgaard & Louise
Møller Hansen
Elevrådsrepræsentanter: Mønsted og Sparkær

Møde nr.:

3

Mødedato:
Kl. (til-fra):

09. juni 2011
19.30 – 22.00

Sted:
Ref.dato:

Lærerværelset Mønsted

Jakob Busch (ref.)
Afbud:

Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen.
Underbilag:
1.1. Forslag til åbne-/lukkedage for Mønsted SFO klub.
1.2. Forslag til timetalsfordeling Sparkær.
1.3. Forslag til timetalsfordeling Mønsted.
1.4. Vejledende timetal/minimumstimetal 2011-12.
1.5. Budget Høringsoplæg.
Dagsorden:

Referat:

1.

Oplæg ved Formanden, herunder
godkendelse af referat fra sidste
møde

Referatet godkendt

Orientering fra Skolelederen

Skolelederen har været til budgetmøde med Lene og Bo ifht.
budget 2012-2015:

•

Decentralt 12 mil. I overskud, centralt underskud på 15 mil. Der er
nedsat en taskforce, der analyserer økonomien på skoleområdet.
S. har haft møde med konsulent fra via. Konsulenten afholder et
oplæg om inklusion 14. september 16.30. 10 fra Mønsted skole
og Sparkær LBO inviteres med.
Pt mangler en socialrådgiver tilknyttet skoledistriktet
2.

Nyt fra elevrådene

Mønsted: Har evalueret dette års arbejde. Konklusioner:
Næste års elevråd skal fokusere på at alle elevrødder møder frem
til alle møder.

•

Dagsorden:

Referat:
Elevrådet skal fremadrettet dele flere opgaver ud – i år har
formand og næstformand haft for mange opgaver
Har været på elevrådsdag i tirsdags. Dels bowlingtur + spisning,
dels indkøb af forskelligt frikvarterslegetøj

3.

Godkendelse af forslag til åbne/lukkedage Mønsted SFO klub.

SFO/Klub skal være opmærksom på:
St. bededag er en lukkedag
SFO åben dagen efter kr. himmelfart (18. maj)
20. december er åben
Skolelederen tjekker med SFO-leder og sender svar rundt

4.

Godkendelse af timetal 2011-12

Gennemgang af ministeriets vejledende timefordelingstal.
Gennemgang af samme for både Mønsted og Sparkær.
Kommentarer ifht. det gennemgåede vedr. Mønsted
•

Positivt at bruge ledelsestid på undervisning

•

Fremadrettet er det vigtigt at 7. klasse sikres gode vilkår,
som indgang til udskolingen

Det er relevant Fremadrettet er det relevant at undersøge hvor mange timer der
aflyses på hver skole.

Timetal 2011-2012 er godkendt, fremadrettet skal FB være mere
aktive ifht. fagfordelingen – dette vil være muligt når visionen er
på plads.
5.

Oplæg til princip vedr. indsamling af
penge.

Forslaget diskuteret af FB. Særligt max indsamlingsbeløb til
klassekassen (150 kr) blev diskuteret.
Formande samler kommentarer og sammenskriver til et princip,
der kan udsendes og senere godkendes af FB.

6.

Opkrævning af erstatning for tabt
gåede biblioteksbøger.

Kommentarer:
•

Hvis der opkræves skal der ikke være en
minimumsgrænse

•

Hvis der opkræves skal der være stor sikkerhed ifht.
udlånssystemet

•

Erfaring fra Sparkær: Kan være svært at vurdere hvornår
der reelt skal ske en tilbagebetaling og hvornår der er
sket en udlånsfejl.

•

Kan der ske differentiering ifht. alder og ansvarlighed

•

Kan der ske differentiering ifht. taskebøger vs alm.
Biblioteksbøger?

Formanden:
Grove tilfælde bør kunne sanktioneres
Opkrævning af erstatning kunne gælde fra mellemtrinnet.

Dagsorden:

Referat:
Formanden laver et udkast til princip
Aktuel sag: beløbet skal sendes til inkasso efter skr. advarsel

7.

Vision.

Oplæg gennemgået. Alle relevante dokumenter kan findes på
fællesbestyrelsens lukkede arkiv på Mønsted skoles og Sparkær
LBOs skoleport.
Kommentarer:

Formanden

•

Stor anerkendelse af oplæget samt tankerne bag

•

Elevperspektivet bør være mere tilstede

Formanden opfordrer FB til at sende kommentarer vedr.
visionsoplægget. Der efterlyses også kommentarer fra
medarbejdergruppen, disse kan indhentes inden næste møde i
FB
Spørgsmål:
Er denne vision noget vi vil? Er det noget vi kan?

8.

Høringer Budget og Klub

Vedr. budget:
Formanden laver et høringssvar vedr. budget
Vedr. klub:
Høringssvar fra lokal-MED i Sparkær gennemgået. Formanden
samler op på punktet på mail

9.

Kommende aktiviteter

Næste møde onsdag d. 24 august
Starttidspunkt for FB-møder: 17.00
JB sender foreløbig kalender til formanden som derefter sender
forslag ud om mødedatoer ud.

10.

Eventuelt

Medarbejderne opfordres til at gøre sig overvejelser om
hvordan/hvad FB kan præsentere på forældremøder.

