Referat af skolebestyrelsesmøde
mandag d. 28.8.2017 kl. 18.15-20.45 i personalerummet på afd. Søndre

Tilstedeværende :
Fraværende: Carsten Nielsen, elevrepræsentanter fra begge afdelinger,
Tina Folsach, Knud Husum
Referent: Dorthe Bønning Møller
Godkendelse af dagsorden
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Godkendelse af referat
Forslag til forretningsorden
 Se bilag
 Herunder også
fremadrettet
forretningsgang
for kommunikation og indkaldelser
v. formanden
Forberedelse af dialog
om
specialtilbud
 baggrundsmateriale udleveres
på mødet
v. skoleleder og formand

Lynghedeskolen
Tinghusgade 9
7200 Grindsted
Tlf. 7972 7729
5.9..2017.
www.Lynghedeskolen.dk

Udkastet til forretningsordenen blev drøftet. Der
var rettelser til udkastet og det tages med til vedtagelse på det kommende ordinære møde.

E-mail: lynghedeskolen@billund.dk

Fremadrettet kommunikation og indkaldesler:
Vi vil fremadrettet bruge intra som vores primære kommunikationskanal til både indkaldelser, referater m.v.

Dorthe Møller gav en redegørelse for historikken
omkring specialklasserne, og hvordan de tidligere var organiseret og struktureret på skolen.
Der blev givet en indføring i, hvordan den kommende proces med udvælgelse af den kommende
skole til at varetage genoprettelse af special-klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder kommer til at foregå:
skolechef Morten Kirk Jensen deltager på et skolebestyrelsesmøde og skal forhøre sig om, hvordan skolebestyrelsen kan se eller ikke se specialklasser på skolen og hvordan man kan forestille
sig en organisering og struktur for arbejdet.
Skolebestyrelsen kunne ønske sig at få mere
konkret viden om, hvilke spørgsmål skolechefen
vil stille.
Dorthe Møller har forespurgt, og der kommer
ikke andet end det, der er fra børne- og kulturudvalgsmødet.
Skolechefen deltager i et ekstraordinært møde d.
11.9.2017 kl. 18.15-19.15.
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Orientering om konsekvenser af rengøringsanalyse
v. ledelsen
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Se bilag med de bemærkninger, som fremkom på
mødet og den vurdering, som Lynghedeskolen
har fået ved forvaltningens gennemgang af skolerne.
Folkeskolerne gik ikke med i det sidste udbud på
rengøringsområdet, fordi man hellere ville have
eget personale på området. Det har nu vist sig, at
udbuddet gør rengøringen billigere for de institutioner, som gik med i udbuddet. Denne besparelse har man fra kommunal side lagt ind også på
de institutioner, som ikke gik med i udbuddet.
På baggrund af dette har alle folkeskolerne vedtaget, at de nu går ind i et nyt udbud, som forventeligt kan aftales fra start 2018.
Skulle dette udbud blive dyrere end nuværende
ordning, vil skolerne tilføres ekstra midler.

Forberedelse af kommende høring om ressourcemodel på daginstitutionsområdet
v. ledelsen
Evaluering af
 skolestarten
 fejringen af vores nye skole

Wendy Kyndesen redegjorde for ressourcemodellen.
Høringssvaret sættes på som punkt på det kommende skolebestyrelsesmøde d. 18.9.2017

v. ledelsen

Medarbejderne havde deres første skoledag ugen
inden. Den foregik med sammenkomst i personalerummet, fælles foto i skolegården, lidt teambuilding og spisning om aftenen. Det var også en
god dag.

Skolestarten.
Der var gode oplevelser i begge afdelinger. Det
var godt, at man havde bibeholdt de enkelte afdelingers traditioner for den første skoledag.

Fejringen af vores nye skole
Det blev en dejlig dag. Roser til alle børn og
unge og til medarbejderne, som arbejdede godt
med og fik ro på alle børn og unge, mens der
blev holdt taler m.m.
Det var superfint med alle ballonerne, og dejligt
med lidt forplejning bagefter.
Alle fik en fornemmelse af, at der var sket noget
nyt, at vi er blevet flere på skolen, at vi har fået
nyt navn og at vi kan noget sammen.
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Bring your own device (BOYD) og ITområdet
v. Brian Munch
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Fordeling af forældre
til de forskellige årgange/afdelinger
Bilag medsendt, som
skal færdiggøres på
mødet
v. ledelsen
Valghandling i foråret
2018 – hvem er på
valg?
v. formand og skoleleder
Opfølgning og status



skolens økonomi
ombygning og
renovering

Brian Munch orienterede om indkøb og fordeling computer. Alle folkeskoler har fået tildelt
ressourcer efter elevantal til nyindkøb. Afd. Søndre har derudover i sit budget afsat ekstra midler
til indkøb også.
BOYD indføres i første omgang i udskolingen.
Er der derudover mulighed for det, indføres det
også i mellemskolen. Indskolingen og mellemskolen har lige nu en computervogn pr. årgang til
deling.
Forældrebrevene blev drøftet.
Man syntes, at sproget var uklart og meget juridisk. Man enedes om alligevel at sende dem ud,
da brevet var udfærdiget som en fælles forældreorientering for hele Billund Kommunes skolevæsen.
Listen blev rettet til og vil blive sendt med ud
sammen med kommende referat.

Alle er på valg, fordi der skal vælges til en ny
bestyrelse. Man tag bordet rundt for at se hvem
der kunne tænke sig at genopstille. Flere tilkendegav, at de ikke genopstillede. Enkelte havde
endnu ikke taget beslutning om det.
Skolens økonomi
Begge afdelinger har underskud og har en handleplan for, hvordan økonomien stabiliseres.
Disse handleplaner følges. Punktet tages op på
hvert skolebestyrelsesmøde som en orientering,
og hvert kvartal kommer en mere tilbundsgående
orientering.

v. ledelsen
Ombygning og renovering
Tids-, handle- og økonomiplan følges lige nu.
Der kommer ind imellem lidt flere ting ind, som
nødvendigvis må laves og som man ikke kunne
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forudse, og heldigvis er der lidt plads i byggebudgettet, så indtil nu klares disse udgifter inden
for rammen.
9a Høringssvar budget
2018

Alle ledere og hovedMED-udvalget var inviteret
til præsentation af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 d. 23.9.2017.
Forslag til høringssvar blev rettet til, og det sendes med ud sammen med referatet.

10 Meddelelser
 Formanden
 Pædagogisk
råd/ afdelingerne
 Specialafdelingen
 Ledelsen

Formanden:

11 Evt.

Renè Brændstrup
skolebestyrelsesformand

Pæd. råd/afdelinger:
god skolestart, indskrivning af elever og også
udskrivning af enkelte elever i begge afdelinger
Specialafdelingen:
Startet godt, nye børn i alle specialtilbud. Enkelte har det svært med at vænne sig til skolen
efter en lang ferie.
Ledelsen:
 Orientering vedr. Blå mandag, hvor de
praktiske opgaver fremadrettet skal varetages af forældrene.
 Orientering om ændring i MED- og AMstruktur.
 Kort briefing om de igangværende klasseforældremøder
Punkter til kommende møder:
 Skolefoto
 National klageinstans mod mobning
 Skolebestyrelsens større indflydelse på
skemalægning
 Orientering om børn, som ikke kommer i
skole
Dorthe Bønning Møller
skoleleder
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