Referat

Skolebestyrelsesmøde
Tilst Skole
Tirsdag den 26. maj 2020 klokken 17.00-18.30 på Teams
Mødeleder: Henriette/Charlotte
Referent: Kristine
Afbud:
Dagsorden
Punkt 1
Godkendelse af dagsorden og referat
Ansvarlig: Henriette (5 min)
a) Godkendelse af
referat
b) Godkendelse af
dagsorden
Punkt 2
Budget for undervisningen og sfo.
Ansvarlig: Lone og Jette (40 min)

Referat

Ingen kommentarer til referatet.

Jette fremlægger og I får tallene til mødet.
Kommentar til SFO budget.
Forventet underskud på en på 450.000. Debat om hvorfor der
er faldende børnetal. Langtidsygdom, forældrenes økonomi og
kvaliteten af SFO tilbudet har været medvirkende.
Det kunne være en god ide at forældre, SFO råd og
skolebestyrelse bliver inddraget i det fremtidige arbejde med
udviklingen af SFOen.
Kommentarer til skolen budget
Forventet underskud på 250.000
Langtidsygdom i skolen har kostet noget.
Skolens udgift til specialklasser er stigende. Lillegrupperne i 0. 2. klasse skulle gerne være med at reducere omkostningerne.
Skolerne har selv skulle finansiere lærernes nye
arbejdstidsmodel.
Vi har fået flere penge med den nye budget tildelingsmodel
men vi skal også til at betale flere penge ud til.
Der spørges ind til det høje sygefravær. Forklaringen er at vi har
været ramt af sygefravær som vi ikke har haft noget med
arbejdet at gøre. Men sygefraværet er stadigvæk for højt, så
der skal arbejdes lidt med det arbejdsrelateret sygefra.
Skolebiblioteket har brugt lidt for meget sidste år, i år kommer
udgifter ned på det niveau som der er budgetteret med.

Skolefrokost ordningen er høj i år fordi der ikke har været noget
omsætning under corona-nedlukningen.
Det er aldrig godt med underskud, men det er indenfor en
acceptabel størrelse og vi vil arbejde med at ned bringe
underskuddet.
Vi har fået lidt midler til at renovere bygninger for ca. 800.000.

Punkt 3
Planlægning af kommende
skoleår
•

Timer og fagfordeling

Ansvarlig: Lone (20 min)

Status og vores overvejelser.
Lone gennemgår undervisningstimetallet fra
undervisningsministeriet. Vi har haft gode erfaringer med at
have flere voksne med i undervisningen, så vi vil gerne
omlægge nogle timer til to-voksen timer til næste år. Vi har
valgt at sætte ekstra resurser nogle fag som Håndværk/design,
musik, svømning, idræt.
Vi har ikke morgenbånd fra næste år. Pædagogerne bruger
deres timer mere hensigtsmæssigt og der er for mange lærer
som har haft understøttende og det er for dyrt.
Skolebestyrelsen godkender konverteringen til to-voksen timer.

Punkt 3
•

Orientering ved Lone og
Henriette (15 min)

Lone orientere
Der er kommet flere lempelser i forhold til sundhedskrav, så vi
samler klasser, med lidt ekstra hjælp på årgangene.
Udskolingen kommer også tilbage på næsten fuld tid. Det
kommer en oversigt senere i denne uge.
Rengøringen kommer nu heller ikke længere to gange om
dagen.
Ansættelsessamtaler på torsdag og vi har fået 105 ansøgere.
Lone sender en detaljeret plan ud for ansættelserne.
Kristine har fået nyt arbejde og stopper med udgangen af
august. Lone har lavet en procesplan som bliver sendt ud og vi
kommer forhåbentligt til at have en ny ansat til august.
Henriette orienterer:
Er træt af at høre at Kristine stopper.
Skolepatruljen køre stadigvæk godt og der kommer stadigvæk
flere forældre til og man bliver glad for opbakningen.
Henriette orienterer om det gode ry som Tilst skole har.
Desuden har Henriette og Lone deltaget i en workshop hvor
man har arbejdet omkring emnet at skabe en mere
sammenhængende bydel og om hvordan skolen kan blive en
bærende del i lokalområdet.

Punkt 4
EVT. og ny dato for skoleårets sidste
møde, som jeg foreslår bliver fysisk
Ansvarlig: Henriette (10 min)

Henriette håber at vi kan lægge et fysisk møde som afrunding.
Og bestyrelsen vil gerne være med til at vinke på en film.
Ny dato til sidste SB møde kommer senere.
Vi skal overveje om forældreskolepatruljen kan aktiveres igen
hvis/når behovet opstår på et senere tidspunkt. Første
skolestartsuge kunne være den første.

