Skolebestyrelsen
Læssøesgades skole

Tors. 15.3.

møde nr. 5

Kl. 19.00

Referat

Til skolebestyrelsen:

Referent

Simon

Tilstede

Niels, David, Jette, Niels Bo, Døtte, Kaya, Lotte,
Rølvur, Tina.

Fraværende med afbud

Kurt, Merete

1

Godkendelse af referat

Godkendt

2

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3

Nyt fra elevrådet

Arbejder med udnævnelse af skolens bedste
kammerat.

4

Skolens økonomi
• regnskab 2011 (foreløbigt)
• budget 2012 (foreløbigt)

Regnskab:
Skoledelens resultat for 2011: minus 270.414 kr.
Vi mangler at få lidt penge ind, og forventer at
havne på minus 61.543 kr.
Medarbejderne har været super dygtige til at
spare.
SFOdelen, vi forventer at ende samlet set på
minus 116.117 kr. Vi skulle helst have haft et
plus da vi gerne skulle have afdraget på vores
gæld. Den nye handicapnomering har ramt os
hårdt.
Vi har formået at bremse op ifht
underskudsstørrelsen, hvilket har været hårdt
men nødvendigt.
Budget:
2012 – Grundet færre elever og generelle
kommunale besparelser skal vi i
undervisningsdelen spare ca 1,5 million og i
SFO-delen 660.000 tusinde.
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Lærernes fravær (punktet er foreslået
af Døtte)
• info til forældre
• personalepolitik

Vi skal styrke kommunikationen ud til
forældrene ifht lærere der af flere grunde ikke er
der.
Generelt set jo mere kommunikation til
forældrene jo bedre.
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Kvalitetsrapport
• SFO
• undervisning

Læses til næste gang hvor vi tager punktet op
igen. Vi tager timefordelingsplanen med.
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Loppemarked 13. maj
• ideer til aktiviteter den dag
• opslag m.m.

Kl 11 – 14.
Niels Bo sender ud til dagtilbudsledere. Store
skilte Døtte Sætter plakater op. Simon indkalder
til styrelsesmøde.

8

9

10

Merete vil gerne have flyttet
bestyrelsemødet i maj fra 15.5. til
14.5. Kan det lade sig gøre? Se
indhold nederst på siden

Vedtaget

Nyt fra skolen:
Skal vi have et projekt med fokus på godt sprog.
• nyt på hjemmesiden
• teamsamarbejde som punkt på næste Information om studieugen
Pæd. Rådsmøde
• personsager
Evt.

Opfordring til at skolebestyrelsen bliver
informeret pr mail når der sker noget ifht
skolen, fx vedr fremtiden.

Med venlig hilsen
Merete

Mødedatoer: man. 23.4., mandag. 14.5., ons. 13.6. (kl. 18.00)
referat liste: Charlotte, David, Simon
udskoling, julemarkedet, brugertilfredshedsundersøgelse (april), kost, mål & indhold (april)
15.5. SFO forældreråd - lektiehjælp, mål&indhold, samarbejdsaftalen
principper: Indskoling, forældresamarbejde, “ordensregler”,

