SB-møde
Nordenskov-Næsbjerg Skole
Dato: onsdag den 20. marts kl. 18.30 - 20.30
Sted: Nordenskov
Mødeleder: Stine
Oprydder: Kasper
Referent: Jan
Deltagere: Stine, Ole, Margrethe, Martin S., Ditte, Kasper, Martin P., Mette, Jan, Lisbet, Troels
Afbud: 1.
2.

DAGSORDEN
Godkendelse af dagsorden
Økonomi
• Resultat 2018 med bemærkninger – se
vedhæftede bilag
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3.

Ny formandsgruppe v/Stine (herunder ønske om
fortsat medlemskab af ”Skole & Forældre”)
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4.

Juniorklub – status Nordenskov og
overvejelser i den forbindelse
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5.

Princip ”Lejrskoler/skolerejser” - se vedhæftede
udkast

10

REFERAT
Godkendt
De færdige udtræk for 2018 gennemgået.
Det samlede Nordenskov-Næsbjergbudget ender i +
kr. 301.138,Input til hvorledes underskud på afd. Næsbjerg kan
hentes. 5 årsplan er udarbejdet, og gennemgås med
Varde kommunes økonomikonsulent.
Ønske om at lave et fællesforum for bestyrelsernes
formænd – stormøde afholdt 19.03.19. Bliver udenom
Skole & Forældre.
Maj 2019; udvalget inviteres til møde vedr.
ovenstående planer.
Målet er bl.a. at bringe politikerne til en forståelse
omkring hvilke konkrete udfordringer skolerne
navigerer i (trafik, bus, besparelser,
ressourcetildelinger etc.).
Kvartalsvise møder.
Nordenskov-Næsbjerg Skole afmelder medlemskabet.
De seneste udtræk (stikprøver) viser for lav tilslutning
til begge juniorklubber, som derved kan være truet af
lukning.
Ledelsen i begge juniorklubber undersøger muligheder
ved eventuel sammenlægning af tilbuddene.
Undersøge mulighed for dispensation for at holde klub
på 1 aften frem for de nuværende obligatoriske mindst
2. Dette kan være et alternativ til at lukke en, eller
begge, klub(ber), eller sammenlægge.
Princip godkendt med den enkelte tilføjelse, at der
med fordel kunne påføres madbeløbet pr. barn pr.
døgn. I skrivende stund kr. 80,Definition af lejrskole og skolerejse:

https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maallove-og-regler/spoergsmaal-og-svar
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Kommende skoleårs planlægning jf. ændringer
af reformteksten
Personalesituationen
• Aktuelt på begge matrikler
• Kommende skoleår 2019/2020
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Justering for skoleåret 2019/2020 på nippet til at blive
stemt igennem.
Begge matrikler har oplevet afgang i februar/marts,
hvilket betyder at der er ændret i
personalesammensætningen. Vejen til at det samlede
regnestykke går op, er lang, dog går det i sidste ende
op.
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8.

Meddelelser/nyt fra:
• Formanden
• Elevrådet
• Ledelsen
• MED
• Andet
Da februarmødet blev aflyst, foreslås det, at vi
tager ”meddelelser og nyt fra” på selve mødet.
Meddelelser fra hhv. ledelse og formand
rundsendes i videst mulig omfang forud for mødet,
så man kan spørge ind, hvis der er noget.
Evt.

9.
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Der er ansættelsesstop i Varde kommune frem mod
sommerferien.
Begge matrikler har meldt ind, at der er behov for 0,7
lærerstilling til skoleåret 2019/2020.
Brug af privat Facebook-konto i pr. øjemed; Varde
kommune opfordre til at der findes lokale
ambassadører til at fortæl de gode historier om både
skole og kommune.
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Bilag:
Underskrift:
Noter til næste møde:

•
•

Skal boden fortsætte på afd. Næsbjerg? Punkt til næste bestyrelsesmøde.
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