Referat Skolebestyrelsesmøde
Skoleåret 2018/19
Mødet afholdes mandag d. 4. marts 2019 kl 20.30-21.30 på Nørre Boulevard Skolen. Fælles rundvisning på den nye Nørre
Boulevard Skole.

Afbud fra:

Emne

Hvad skal vi udrette

1.

Proces

Tid:
2 min.

Godkendelse af referat

Godkendt. Gerne referatet ud tidligere

2.

8 min.

Nyt fra Elever, formand,
skolerne

3.

5 min.

Budget 2019

Beslutning

Orientering

Sønderland: Skolevejen ind til skolen. Sprogklasserne og deres
nye placering og nye vilkår. Økonomi og budget. Kunstprojekt i
samarbejde med en kunstner.
NBS: Mødet m udvalget, indflytning i nye lokaler, økonomi og
konsekvenser.
Rolf Krake: Elevrådet har godt gang i legepatrulje. Budget.
Skolerejser - ønske omkring forhøjelse af beløb til betaling af
forældre. På som punkt på kommende møde.
Der er arbejdet med overblik over budget.
Regnskab 2018 er endnu ikke helt på plads.
Der er nu skabt et overblik over, hvordan de kommende år ser
ud. Med de udmeldte besparelser og korrigeret for lønstigninger
m.m.

Alle 3 skoler går ud af 2018 med et underskud, som skal
afdrages over de kommende år. Endnu ikke endelig afklaret over
det nøjagtige antal år.
Skolelederne ønsker ro til der er endelig klarhed over tallene og
afklaring med forvaltningen.
Der indkaldes til et ekstra bestyrelsesmøde i uge 13. Mandag
den 25. marts kl. 19

4.

15
min.
Planlægning af
kommende skoleår

Orientering

Alle skoler står til at skulle reducere i antallet af personaler.
Forskel på skolerne. Forskellen skyldes hænger sammen med
fald i børnetal. NBS mangler flest.
Alle 3 skoler skal planlægge kommende skoleår med et højt uvtal for lærerne.
Det vil være optimalt hvis skolerne kommer med en forklaring
på baggrunden for reduceringerne, som modvægt til den omtale
der forventes i Dagbladet.

5.

20 min.
Principper for skole/
hjem samarbejde

5.

6.

Kommende punkter til
behandling for
skolebestyrelsen
Eventuelt

Beslutte hvordan
processen skal være for
at arbejde med disse
principper.


Punkt omkring
principper for
børn i
styrkeklasser

Godkendt. Vores fælles arbejdspapir.

5 min.
Princip for skolerejser.
5 min

