Fællesbestyrelsesmøde
Nordenskov-Næsbjerg Skole
Dato:
Sted:
Mødeleder:
Oprydder:
Referent:
Deltagere:
Afbud:
1.
2.

onsdag den 22. maj kl. 17.15 - 19.15
Nordenskov
Troels
Ledelse
Jan
Ole, Margrethe, Ditte, Kasper, Jan, Lisbet, Troels
Stine, Martin S., Martin P., Mette

DAGSORDEN:
Godkendelse af dagsorden
Økonomi
•

TID:
5
5

Status

3.

Tilbagemeldinger fra diverse møder
• Trafikmøde
• Møde i fællesforum for skolebestyrelser
(skolebestyrelsesforum Varde kommune)

20

4.

Kommende skoleårs planlægning
• Status
• Personale
• Andet

15

5.

Principbehandling
• Gennemgang og drøftelse af rundsendt
oversigt
• Skolehjemsamarbejde
• Ordensregler
• Mobiltelefoni, lejrskoler og ekskursioner

30

Årsberetning (til inspiration er årsberetning fra
Næsbjerg 2018 vedlagt – vil Troels fremsende
Nordenskov 2018)

10

6.

REFERAT:
Godkendt
Det overførte overskud fra afd. Nordenskov er
næste spist grundet store vikarafgifter i forbindelse
med sygdom.
Afd. Næsbjerg er i proces vedr. at hente et mindre
underskud. Udsigterne taler for overskud allerede i
2020.
Bestyrelsen ser fortsat efter mulige besparelser,
som ikke rammer kerneopgaven (tiden med børn).
Trafikmøde:
Bestyrelsen har været i dialog med
borgerforeningen, vedr. udfordringer og mulige
løsninger. Der afholdes endnu et møde inden næste
bestyrelsesmøde, hvor emnet debatteres igen.
Fællesforum:
Udvalg meldte afbud. Nyt møde 6. juni.
Fællesforum har sendt en dagsorden til udvalget
forud. 2 timer afsat.
Arbejdet pågår som i tidligere
planlægningsperioder.
Justeret rammeaftale er d.d. præsenteret for MED.
Denne færdigbehandles i indeværende skoleår.
Personalemæssigt; der skal ansættes på begge
matrikler (SFO + skole).
Udrulning af AULA; fællesinfo til forældre kommer
fra centralt hold inden juli.
Med udgangspunkt i de eksisterende principper,
udarbejdes en råskitse til fremtidig dannelse af
principper.
Lejrskole/ekskursion:
Den fælles lejrskole for 6. klasser startes i skoleåret
20/21. Ingen klasse bliver snydt for en lejrskole.
Stikord til årsberetning
1. År et som samlet enhed
2. Principarbejde
3. Økonomi
4. Nyt og fælles logo
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7.

Meddelelser/nyt fra:
• Formanden
• Elevrådet
• Ledelsen
• MED
• Andet

20

8.
9.

Næste møde (afslutning)
Evt.

5
5

5. Cykelsti mellem byerne
• Cykelsti fra Øse efterskole til Nordenskov
ændres til det bedre. Ydermere etableres
cykelsti fra efterskolen til Øse by.
• Der kommer løbende ansøgninger til
vicelederstillingen på afd. Næsbjerg.
• SFO’erne koordinere kommende
aktiviteter. Både i dagligdagen, samt i
ferier.
12. juni. Opstart 17-18. Møde herefter.
Næsbjerg kulturuge 2020 – samarbejde mellem
skole/SFO og foreninger

Bilag:
Underskrift:
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