Delfivej 1
Skolebestyrelsen
ved skolerne i Elev og Hårup
8530 Hjortshøj

Dagsorden
2. marts på Elev Skole kl. 19.00 til 20.15
og
5. marts på Hårup Skole kl. 16.00 til 17.15
(Angivelsen af tid er vejledende til det enkelte pkt., O=orientering og afklarende spørgsmål,
D=debat, B=beslutning)
Tilstede
Elev Skole: Jan, Hanne, Christophe, Peter, Carsten og Lise
Hårup Skole: David, Gyda, Anders, Tina, Peter og Jens
Velkomst og punkter til eventuelt
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Meddelelser (O):

Jens
Peter

Aktuelt nyt fra skolerne
Situationen i skolens ledelse
Skolebestyrelsen blev orienteret om ansættelsesprocessen for ny
pædagogisk leder på Elev Skole samt om ledelsessituationen på Hårup
Skole.
Møde med klasseforældrerådene?
Dette er udsat indtil situationen ledelsesmæssigt er mere stabil
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Orientering vedr regnskab for 2019 – og forklaring til regnskabet
Jens
Hårup Skole
Elev Skole
Sfo - fælles for skolerne

Der blev fremlagt regnskab og regnskabskommentarer for de tre
afdelinger.
Hårup Skole: overskud i 2019 på 242.012. Samlet overskud på 989.631
Elev Skole: overskud i 2019 på 388.754. Samlet overskud på 425.584
SFO (begge afdelinger): Overskud i 2019 på 75.677. Samlet overskud på
260.136.
Samlet set et tilfredsstillende resultat. Strategien for 2019 var, at vi skulle
”polstre” skolerne til den nye budgetmodel, som vi kunne forudse ville
medføre en mindre tildeling fremover.
Skolebestyrelsen tog regnskabet og kommentarerne til efterretning. Dog
med den kommentar, at bestyrelsen ønskede en forklaring på de øgede
udgifter til rengøring
Bestyrelsen gav udtryk for bekymring for de store udgifter til elever i
specialklasse. Disse er med til at undergrave midlerne til
almenundervisningen
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Budget for 2020
Jens
Orientering om den nye budgetmodel - hovedprincipper
Hvordan ser budgettet for 2020 ud for de to skoler – konsekvenser
Den nye budgetmodel og de direkte konsekvenser for vores skoler blev
fremlagt.
De brugte dias sendes med referatet ud.
Skolebestyrelsen ser med ærgrelse på, at de nye budgettildelinger giver
færre midler og oveni rummer enorme usikkerhedsmomenter som kan
komme til at ramme vores skoler særdeles hårdt.
Skoleledelsen fremlagde et budget, hvor vi tager udgangspunkt i, at almenundervisningen skal balancere. De øgede udgifter til elever i specialtilbud
”bogføres i et særskilt regnskab”. Dette vil med stor sandsynlighed medføre
et i underskud. Med et særskilt regnskab herfor kan skolen til hver en tid
redegøre for underskuddet
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Forslag til princip for klassesammenlægninger (bilag)
Vi skal have afstemt vores princip til den aktuelle økonomiske ramme
Det rundsendte princip blev godkendt.

Jens
Alle
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Forslag om klassesammenlægning på konkrete årgange
Forældrene på 3. årgang Elev Skole adviseres om den kommende
klassesammenlægning, da elevtallet på årgangen aktuelt er på 28 elever

Jens
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Forslag til princip for kommunikation
Jesper fremlægger det reviderede princip for kommunikation
Udsat til næste møde

Jesper
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Evt

