Referat bestyrelsesmøde

1.02.16
Afbud: Peter, Susie, Marie, Trine
1. Godkendelse af dagsorden
og underskrift af referatet.
Godkendt
Beslutning
2. Budget 2016 og forventet
regnskab 2015
Kirsten Gundersen orienterer om det forventede regnskab 2016.
KG og LW fremlægger forslag til budget 2016 (bilag fremsendes)
KG forventer at det akkumulerede overskud på skoledelen er på ca.
470.000 kr.
KG regner med at det akkumulerede underskud på SFO er ca. 458.000
kr.
Budget 2016
Med de udgifter, vi kender, forventer KG et overskud på skoledelen
på 147.000 kr.
I budgettet er indkalkuleret en ekstra ansat.
Med de udgifter, vi kender, forventer KG et underskud på SFO på
lidt over 90.000 kr.
Bestyrelsen godkender budgettet.
Regnskab er punkt til mødet i april. Bestyrelsen betinger sig at
blive orienteret om forventet budget og regnskab kvartalsvis.
3. Kvalitetsrapport og
forældretilfredshedsrapport
LW udleverede dagsorden til kvalitetssamtalen.
Knud mener, at det påpeges i tilfredshedsundersøgelsen at uro i klasserne er et punkt og noget, man vil kunne gøre noget ved.
Mads mener, at tonen fra skole til hjem også er noget, der påpeges i rapporten - det kan man også gøre noget ved.
Søren peger på, at lektiebyrden er noget, skolen ville kunne gøre noget
ved.
Punkterne i kvalitetsrapportens kommentardel skal ses som en opsummering. LW vil skrive ud generelt til alle forældre om, hvad skolen vil
gøre i relation til dels punkerne i kvalitetsrapporten dels hovedpunkterne
i tilfredshedsundersøgelsen.

Drøftelse
4. Status på fritidsklub og
samarbejdet med FU.
Jeg efterspørger fortsat tilbagemelding fra FU lederen – det er nu kommet.
Vi orienterer om det igangsatte projekt: Lisbjerg ungemiljø.
MP orienterede om status for og arbejdet med ungemiljøet.
LW undersøger FU bestyrelsens mødefrekvens, og hvornår der er valg
til bestyrelsen.
Orientering
5. Der udsendes skriftlig
orientering om bl.a.
Proces tidsplan vedr. ansættelse af ny adm. leder
Status på Nye
Status på byggeri (dagtilbud, skole). Orienteringen holder ikke, idet det dd
på et møde er oplyst, at byggeriet er forsinket med 6 uger. Bestyrelsen vil
gerne se referatet af mødet og derpå skriver bestyrelsen en henvendelse.
LW fremsender referatet så hurtigt som muligt.
Personalesituationen (herunder, hvordan vi løser musikproblematikken)
Orientering om svar på henvendelse vedr. skolesti og glatførebekæmpelse
Se udsendt skriftlig orientering. NB. Den skriftlige orientering vedr. status
på byggeriet har på byggemøde afholdt d. 1.02.2016 vist sig at være forkert. Pga. manglende levering af betonelementer forsinkes byggeriet i 6
uger. Når byggereferatet foreligger, bliver det sendt til bestyrelsen, som så
har mulighed for at reagere.
6. Eventuelt
Intet
For referatet
Mogens Steen Petersen

