Sølystskolen
Egå Havvej 5
8250 Egå

Referat af skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 14. juni 2018 kl. 17.30 – 20.00
(Angivelsen i parentes er vejledende tidsestimat i minutter til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål, D=debat, B=beslutning)

Til stede: Anders Kragh Moestrup, Line Vogdrup, Randi Thyge Mikkelsen, Lasse Vestergaard,
Gorm Bennedsen, Jane Hyldgaard, Bjarke Fredberg, Niels Petersen, Gitte Hauge Hansen og Dorte
Busk Bro
Afbud: Anne Ravn, Kamille Ebbe, Michael Lauersen, Jakob Kondrup Jensen 9.a og Nicklas Deding
9.a
Til stede fra SFO-forældreråd: Mette Kromann, Kathrine Krøier Hørsted, Signe Vang, Martin
Ejby, Rikke Svenningsen, Carsten Møller Andersen, Charlotte Rygaard Bugge, Tine Beck Jensen,
Gitte Bindzus Foldager, Anne Nauntofte, Line Woo Pedersen og Kathrine Fly Jensen.

A:

Fællesmøde skolebestyrelse og SFO-forældreråd

A1: 17:30

Meddelelser
- Nye toiletter ved 0. klassegangen er indviet!
- Resultat af skolebestyrelsesvalg
- Status på legepladsprojekter
- Nyansættelser

Ad 1A)

•
•
•
•

A2: 17:45

De nye toiletter på 0. årgang er blevet indviet, og de er blevet vel modtaget af
børnene. Mange børn fra de øvrige klasser har stået i kø for at prøve dem. 2.
årgangs toiletter står for tur nu og bliver renoveret i efteråret
Syv kandidater og to suppleanter har meldt sig. Der er derfor fredsvalg og bestyrelsen konstituerer sig på et møde 14.6.2018.
Kompan er kommet med et tilbud, hvor de tænker Egå ind som tema. Det drejer
sig om Grønnegården og området ud for den første gymnastiksal.
Marianne Tirsbæk Lund, Morten Hassing Falk, Louise Skovgaard Jensen og
Anna Sofie Kreiberg er nyansatte lærere. Øvrige stillinger, der forventes besat
inden sommerferien, er et barselsvikariat, en AKT-stilling og en pædagogstilling til et ABA-projekt omkring elev i kommende 0. klasse.

Drøftelse af Mål og Rammer for SFO
- KJ lægger op til drøftelse af Mål og Rammer for SFO. Opgaven er af skolebestyrelsen uddelegeret til
SFO forældrerådet, der er klar med et forslag. Papiret skal formelt besluttes af skolebestyrelsen.
- Bilag udsendes mandag.

Ad 2A)

KJ og LL fremlagde SFO’s mål og rammer og lagde op til drøftelse af de udvalgte fire
områder:
• Videnbaseret udvikling af praksis
• Styrkede overgang mellem dagtilbud/SFO/Klub
• Arbejde med musiske aktiviteter
• Arbejde med dannelse og robusthed i fællesskabet
Kommentarer til SFO mål og rammer:
- Obs på børn, der kommer fra andre dagtilbud
- Dejligt, at der er fokus på musik. Kunne børnene selv producere instrumenter?
- Godt, at der er fokus på robusthed i fællesskabet
Rammer og mål for SFO skulle vedtages på efterfølgende skolebestyrelsesmøde

A3: 18:15

Eventuelt

Ad 3A)

Intet

B: 18:45 Skolebestyrelsesmøde
B1:

Godkendelse af dagsorden (4) (B)
➢

Behandling og beslutning omkring eventuelle ændringsforslag til nærværende udkast.

Ad B1)

Godkendt

B2:
Ad B2)

Godkendelse af referat af møde den 5. april 2018 (1) (B)
Godkendt

B3: 18:50
Ad B)

Meddelelser (5) (O)
Alle pædagogiske medarbejdere får nye pc’er inden sommerferien

B4: 18:55
Ad B4)

Nyt fra elevrådet (10) (O, D)
Intet

B5: 19:05
Ad B5)

Beslutning om Mål og Rammer for SFO (10) (D, B)
Mål og Rammer og SFO blev vedtaget. Skolebestyrelse udtrykte anerkendelse for arbejdet med mål og rammer i SFO’en

B6: 19:15
Ad 6)

Orientering om regnskab 2017 (15) (O, D)
Undervisning:
Resultatet er 587.563 kr. Overført resultat fra tidligere år er 2.094.861 kr., og det akkumulererede resultat er herefter 2.682.424 kr.
Der er endnu ikke betalt for rengøring december 2017. AA+ projektet blev ikke udført
i 2017 derfor er 750.000 kr. overført til 2018. Fremtidens skoletoiletter blev heller ikke
udført i 2017 – derfor er 717.000 kr. overført til 2018. I alt er ca. 1.550.000 kr. overført
til 2018.
SFO:
Resultatet er 692.473 kr. Overført fra tidligere år er 1.310.213 kr., og det akkumulererede resultat er herefter 2.682.424 kr.
Regnskab skal fratrækkes udgifter til legepladsrenovering, som endnu ikke er udført.
og skal fratrækkes et akkumuleret overskud på 2.002.686 kr.

Kaløvigskolen:
Resultatet er -179.756 kr. Overført fra tidligere år er 376.328 kr., og det akkumulerede
resultat er herefter 196.572 kr.
Da Kaløvigskolen fik endelig besked om, at AA+ projektet ikke blev til noget i 2017,
valgte man at bruge en del af pengene til istandsættelse af "spisestuen" og indgangen.
Det blev kr. 129.311. Samtidig var der en medarbejder, som opsagde sin stilling, hvilket
har kostet 74.119 kr.
B7: 19.45

Bestyrelsens beretning 2017-18 (15) (O, D, B)
- Input til bestyrelsens beretning for skoleåret 2017-18.

Ad B7)

- Skolebestyrelsens forventningspapir mellem skole og forældre blev præsenteret for
forældre på fælles forældremøder i september
- Principper omkring skolerejser
- Elevtoiletter er blevet renoveret
- Mælkebøttens madordning er fortsat en succes

B8: 19.45

Punkter til kommende møder
Kommende skolebestyrelsesmøder:
- Revidering af trivselspolitikken, Brug af sociale medier?
- Udvikling af skolens indendørs fysiske rammer

Ad B8)

•
•

Fokus på pædagogiske indsatser. Skolebestyrelsen vil gerne orienteres om og
inddrages i, hvordan pæd. indsatser kommunikeres ud til forældre og effekten
af indsatserne.
Samarbejde mellem skole og klub

B9: 19.50

Eventuelt (5) (O)

Ad B9)

Intet

Ref. d. 18.6.2018/DBB

