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Skolebestyrelsens sammensætning:
Ifølge reglerne er der to åbne pladser i skolebestyrelsen, som kan tilbydes eksterne deltagere.
Skolebestyrelsen har valgt at den ene af disse to pladser skal tildeles lederen af fritidshjemmet Sundet.
Camilla Skjoldager, deltog derfor for første gang på septembermødet til skolebestyrelsesmødet.
Vikardækning:
Skolebestyrelsen ønsker at sætte dette emne på dagsordenen, og havde stillet spørgsmål til skolens
ledelse angående, hvor mange timer der er vikardækkede. Skolens ledelse oplyser, at det af IT tekniske
grunde ikke er muligt at svare på dette spørgsmål præcist, men vurderer ud fra vikarudgifter, at ca 4% af
timerne er vikardækkede. Der har på Skolen ved Sundet de seneste tre år været et fald af korttidssygdom,
men en stigning af langtidssygdom. Stigningen i langtidssygedage skyldes, at der har været tre ansatte der
har fået kroniske sygdomme.
Skolens ledelse mener generelt, at der er godt styr på vikardækningen og at skolens principper følges. Ved
kendt fravær og også i nogle tilfælde ved pludselig opstået sygdom sørger den fraværende lærer for at give
besked til vikaren om, hvad der skal undervises i. Det tilstræbes, at alle klasser bliver vikardækket ved
fravær og dette lykkes i meget høj grad.
Skolen har pt 11 vikarer tilknyttet. Det kan være vanskeligt at finde tilstrækkeligt kvalificerede vikarer, der
har mulighed for at vikariere hele ugen.
Skolebestyrelsen efterspurgte genkendelige vikarer, specielt i de mindste klasser. Skolens ledelse oplyste
at dette også tilstræbes. Forskellige løsninger til at opnå bedre vikardækning blev drøftet:
Fastansatte vikarer. Skolens ledelse vurderer, at dette ikke er en god løsning, da behovet for
vikarer er svingende og ofte koncentreret om formiddagen. Der vil være stor risiko for, at der i
perioder ikke vil være timer som de fastansætte vikarer kunne læse.
Vikardækning via årgangsteams. Denne løsning ville kræve en fuldstændig omorganisering af den
måde, der arbejdes på, og skolens ledelse mener ikke pt at det er en bedre måde.
Vikardækning af pædagoger og inklusionspædagoger. Dette er en løsning, der allerede anvendes
og som fortsat vil blive brugt.
Skolens ledelse opfordrer forældrene til at henvende sig, hvis der observeres, at vikardækning fungerer
dårligt for en klasse.
Budgetopfølgning
Ledelsen orienterede om, at der forventes et overskud på årets budget på ca. 2,5% svarende til omkring 1,5
mio. kr. Der er i budgettet indlagt en nødvendig buffer, da fx varmeudgiften kan variere meget. En del af
overskuddet ønskes anvendt til indkøb af computere til 5. årgang, hvorved deres i-pads kan gå til 4. årgang.
Dette vil koste omkring 360.000 kr og vil skulle ske via kommunens indkøbsaftaler.
Henset til de store omkostninger, som indkøb og reparation af computere er forbundet med, fx koster en
strømforsyning 580,00 kr., er det vigtigt at alle er med til, at der passes på tingene.
Et andet område, hvor det fra forældreside er observeret, at der tilsyneladende kunne være behov for flere
midler pr. elev er i fagene design og hjemmekundskab.
Budgetopfølgning kommer på senere møde igen, ligesom godkendelse af årets regnskab følger senere.
Faglighed som værdi

Skolen har pt. et værdigrundlag med udgangspunkt i 'etik, trivsel og demokrati' (læs evt mere på linket)
som fælles ramme for elever, forældre og ansatte. Dette vil blive udvidet med 'faglighed' som værdi, og der
er derfor igangsat en proces, som skal inddrage medarbejdere, elever og forældre med henblik på at
afdække, hvad faglighed betyder, og hvordan faglighed så kan understøttes eller gøres. På mødet havde vi
derfor i mindre grupper en drøftelse af vinkler på faglighed, der fungerer som videre input til at putte "kød"
på værdien.
Skemalægning
Det blev aftalt, at der på første møde efter sommerferien skal være en kort orientering om skemaerne for de
forskellige klasser – så der fx oplyses klasser der får et mindre godt skema, som heller ikke følger
principperne for skemalægning. Det har været tilfældet for en klasse i år – dog har det efterfølgende været
muligt at forbedre skemaet, da et valgfag blev aflyst.
Teaterringning
Og til sidst en opfordring til at vi forældre giver en god start på skoledagen ved at være med til, at eleverne
er i klasseværelserne ved teaterringning (3 minitutter i 8).

