Fællesbestyrelsesmøde
Nordenskov-Næsbjerg Skole
Dato: onsdag den 28. august 16:30-18:30
Sted: Næsbjerg
Mødeleder: Stine
Oprydder: Mette
Referent: Jan
Deltagere: Ole, Troels, Kasper, Martin P., Mette, Stine, Margrethe, Lisbet, Jan, Ditte
Afbud: Martin S.

DAGSORDEN

TID

REFERAT

1.

Godkendelse af dagsorden

5

Godkendt

2.

Høring budget – bilag vedlagt

25

Bestyrelsen ønsker at behandle følgende punkter:
• SSP – nedlægger 1 af 3 stilling i kommunen
• 1:1
• SFO – øget forældrebetaling
• Juniorklub – reduktion i tildeling.
• (DSA)

3.

Tilbagemeldinger fra
forældremøder – Næsbjerg
Stormøde forældre Nordenskov

10

Næsbjerg: forældre synes at placering af
forældremøderne var uheldig – af 2 omgange lå der
2 forældremøder på samme tid.
Oplægget fra BOF ramte lidt ved siden af.
Generelt fint forældremøde.
Savnede en præsentation af personalet
(tilbagemelding fra Nordenskovforældre).

4.

Status på trafik Næsbjerg –
skolebestyrelsens ønsker

10

Ditte har et skriv parat til afd. Næsbjergs forældre
vedr. trafikadfærd på skoledage.
Der er ikke umiddelbart aftalt flere møder vedr.
emnet.
Skolen bakker op om borgerforeningens kamp på
dette punkt.

5.

Buskørsel Nordenskov

10

Skolen har været i en længere dialog med
kørselskontoret. Der er ikke ændret noget i
ordningen. Blot er der i indeværende skoleår færre
afgange, bl.a. som en direkte konsekvens af
skoledagenes justerede længde.
Alt kører d.d. på skinner – der er de afgange til og
fra afd. Nordenskov, som der skal være.

6.

Principbehandling
• Ordensregler (det
besluttedes på sidste

15

Tekst gennemgået og tilrettet.
Sendes i MED-udvalget til gennemlæsning.
Side 1 af 2

møde, at snakke
ordensregler, når Troels
var med, da han har lavet
udkastet)
7.

Evaluering af SB-arbejdet sidste
skoleår og ønsker til dette år
(årshjul)

20

Generelt stor tilfredshed med form og indhold.
Ønsker dog større indsigt i økonomi.

8.

Mødekalender og
mødetidspunkter (tidligere
rundsendt)

5

Godkendt. Møder afholdes som udgangspunkt på
onsdage kl. 16.45-18.45.

9.

Værdidag 2019
(Skolebestyrelsens input til
indhold & form)

20

Planlægges af ledelsen.

10. Meddelelser/nyt fra:
• Formanden – møde med
NRUI
• Elevrådet
• Ledelsen
• MED
• Andet
11. Evt.

•
•
•
•
•
5

NRUI har byggeplaner. Stine har været i
dialog med NRUI. Det virker som om
projektet pt. er sat i bero.
Viceskoleleder Christian Bagge starter
mandag den 2. september.
Første MED-møde afholdes i september
-

Der er ikke plads i til alle elevernes madpakker i
skolens køleskab for team 1.

Bilag: Høringsmaterialer budget – udkast ordensregler
Underskrift:
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