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Beslutningsprotokol – Skolebestyrelsesmøde – 5/9-2016
Deltagere:
Elever:
Forældre:
Personale:
Afbud:
Sekretær:

Hjalte og Freja.
Tonny, Rikke og Tina.
Martha, Line og Kjeld.
Klaus og Inger.
Morten

Konstituering:
Tonny genvalgt som formand.
Rikke valgt til næstformand.
Forretningsorden:
Ny forretningsorden vedtaget som forelagt, dog med den tilføjelse at protokollen, i fremtiden,
godkendes ved mødeafslutning.
Godkendelse af referat:
Referat af junimødet godkendt.
Elevrådet:
Elevrepræsentanterne fortalte om deres arbejde i elevrådet.
SFO:
Ny pædagog ansat – Mia Egholm Nissen
Tove Simonsen er blevet konstitueret som SFO-leder.
SFOens fysiske rammer friskes op.
Personale:
Edith Tanderup går på pension til oktober.
Forældremøder:
Et møde er afholdet. Det næste er lige på trapperne.
- Kort evaluering.
- Fællesdelen har fået ros for positiv stemning.
Svømmekørsel:
Forældrehenvendelse ang. manglende sikkerhedsseler.
- Kommunen meddeler, at loven er overholdt, da der er tale om rutekørsel.
- Bestyrelsen udtrykker forståelse for forældrenes undren.
Gymnastik:
Vi har slået foreningens træningstider op på INTRA. Vi hjælper, når målgruppen er vores egne
elever.
Økonomistatus:
KM gennemgik økonomien. 61,2% forbrugt efter 7/12 af året.
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1-1 Løsning:
Alle maskiner skal med hjem.
Det er et forældreansvar, at sikre at der er hovedtelefoner til barnets brug.
Ekstra mus efter egen vurdering.
1-1 bliver sat på dagsordnen som fast punkt i fremtiden.
Budget 2017:
Alle afdelinger i Varde Kommune skal spare 1,21%.
For Janderup Skole betyder dette en besparelse på ca. 85000kr. alene på skoledelen.
Beslutning: KM forfatter en fælles skrivelse på vegne af skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg,
som indsendes som høringssvar.
Denne udsendes til bestyrelsens gennemsyn via INTRA.
Strukturdebatten:
KM gennemgik tidsplan for strukturdrøftelserne.
- Strukturdebatten sættes på dagsordnen, som fast punkt i fremtiden.
- Der tages kontakt til børnehaven med styrket samarbejde for øje.
Kommende bestyrelsesmøder:
Tidspunkt: 17-19
Mødeplan: 4/10 – 14/11 – 13/12 (17-20) – 24/1.
Resten af skoleårets møder kalendersættes på decembermødet.
Evt.
Protokol:
Godkendt.

