Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag, den 25. september 2018 kl. 17.00 – 19.30
Mødedeltagere:
Lisbeth Gasbjerg, Martin Ipsen Pedersen, Michael L. Rasmussen, Sanne Krogh, Jimmy
Søndergaard, Barbara Bjørnestad Kolby, Hanne Damgaard Petersen, Mikkel Østermark
Sørensen, Ellen Marie Krusholm, Susanne Broe Laursen, Dorte Hertz og Per Jensen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
3. Nyt fra ledelsen
Vi har ansat to nye pædagoger: Mary Velsbo og Stine Lock.
Vi har ansat Jeppe som AKT pædagog. Vi skal ansætte lærer til udskolingen, da vi
stadig mangler for RB.
Vi er ramt af tre langtidssygemeldinger.
Vi har haft besøg af Arbejdstilsynet, der var tale om en opfølgning fra et tidligere
besøg i december 2017, hvor vi fik et påbud i forhold til skolens indeklima. Der er
lavet målinger efterfølgende af eksternt firma rekvireret af kommunen. Det blev
fastslået, at målingerne er utilstrækkelige, da vinduer og døre stod åbne, og der skal
laves nye målinger.
Et lokale blev dog målt tilstrækkeligt, og indeklimaet var her ikke i orden. Det skal
laves og hele fløjen, hvori dette lokale ligger, skal sandsynligvis laves.
Nyt budgetforlig. I store træk er skoleområdet ikke blevet så hårdt ramt som først
frygtet. I forhold til anlæg er skoleområdet blevet tilført 122 millioner over fire år.
Der arbejdes på udvikling og forenkling af fordelingsmodel på skoleområdet.
Udvikling af standard for håndtering af elevfravær.
Afdækning af unges gennemførelse af ungdomsuddannelse.
Vi skal fortsat reducere med 0,25% af det samlede budget.
Spændende oplæg for distrikt Skanderborg by, hvor Anders Seneca fortalte om
kerneopgaven. Det arbejder vi videre med på internat, hvor ”Den dygtige
medarbejder” også kommer til at fylde.
4. Nyt fra elevrådet
Mikkel er formand og går i 5.c, han er ny repræsentant for det lille elevråd.
Det lille elevråd er begyndt at tale om elevrådsarrangementer for afdeling 1.
Ellen går i 9.b og er formand for det store elevråd. Det store elevråd er ved at starte
det store elevråd op. Der er blevet drøftet 24 timers løb.
SL foreslår, at elevrådet inddrages i arbejdet med skolefesten.

5. Bestyrelsens fokusindsatser 2018/19
Følgende blev vedtaget af afgående skolebestyrelse inden sommerferie 2018:
Medarbejdertrivsel
Åbne skole, mere erhvervssamarbejde
Fællesskabsskabende aktiviteter
Kommunikation – samarbejde mellem skole og forældre
Det blev diskuteret, at nogle indsatser mest lægger op til tiltag i kortere perioder,
mens andre kræver en længerevarende kontinuerlig indsats.
Alle parter forpligter sig til at tænke dem ind, når det kan være aktuelt.
Det blev besluttet at nedsætte nogle arbejdsgrupper, som arbejder i dybden med
områderne:
Åbne skole, mere erhvervssamarbejde: Lisbeth, Henrik og PKJ
Medarbejderrivsel: Michael, Jimmi, HDP
Fællesskabsskabende aktiviteter: Ellen, BK
Kommunikation – samarbejde mellem skole og forældre: Sanne, Lisbeth, SL
Til november eller december kommer grupperne med et oplæg til, hvordan man vil
arbejde med det.
Der er mulighed for, at vi tænker skolebestyrelsesseminaret ind i det videre arbejde.
Skolen arbejder hele tiden med alle fire områder, så selvom grupperne ikke arbejder,
så sker der alligevel noget.

6. Status på budget v. afdelingsleder Dorte Hertz
Dorte orienterer om resultat af regnskab 2018, hvor MBS går ud med et betragteligt
underskud. Der bliver udarbejdet handleplan.
Forslag om evt. at undersøge muligheden for at trække på fonde og mulighed for at
etablere mentorordninger til elever i særlige udfordringer.

7. Oplæg – renoveringer i 2019, 2020
Dorte gennemgik planer for investeringer.
Bestyrelsen forespurgte, om vores toiletfaciliteter er i orden. Ellen kunne fortælle, at
der ofte mangler papir, sæbe mm.
Det arbejder skolen videre med og problemstillingen tages op i elevrådene.
Yderligere aftalte vi, at Lisbeth kommer med oplæg til, hvad man kan lave af indsats i
forhold til brugen af toiletter.
Skolebestyrelsen bakker op om de foreslåede investeringer og er enige i ledelsens
prioritering af, at investeringer i forhold til personalet er vigtige.
Vi kan evt. undersøge, om vi kan få nogle brugte skriveborde fra en virksomhed.

8. Lærernes dag 5. oktober
Skolen bestiller tre kagemænd fra skolebestyrelsen.

9. Motionsdag og 24 timers-løbet
Elevrådet er med til at bestemme film, motivere oprydning og uddele præmier som
afslutning på 24 timers løbet.
Diskussion omkring, om man kunne forestille sig andre motionsaktiviteter. Vi oplever,
at dagen er med til at give fællesskabsfølelse. Der er en stor værdi i, at alle løber
sammen så indtil videre ændres der ikke på form og indhold.
10. Evaluering af dialogmødet d. 6/9
Spændende at møde andre ligesindede. Interessant at få indblik.
Vi kan som skole godt være mere proaktive i vores tilgang og møde forberedte op.
Vi kan evt. skrive det ind i et årshjul, så det huskes, og så vi har mulighed for at
præge det.
Vi kan spørge politikerne om, hvad de fik ud af det?
11. Status for arbejdet med kommunikation
Se punkt 5.
12. Status for arbejdet med kontakt til erhvervslivet
Se punkt 5.
13. Eventuelt
SL: der arbejdes for røgfri skoletid og røgfri arbejdstid, og der kommer
høringsmateriale ud i november.
HDP undersøger lokation til bestyrelsesseminar til januar.

14. Punkter til næste gang og teaser.
Trafikpolitik, Michael forbereder
Bad, PKJ rundsender forslag til princip
Valgfag
Årets kontrakt, SL
Orienteringsmøde for kommende 0. klasse
Det skal fremover fremgå af dagsordenen, om det er et orienteringspunkt (O),
diskussionspunkt (D) eller et beslutningspunkt (B)
Lisbeth oplever, at MBS har mange gode tiltag for eleverne, skolepatrulje, kulturcrew,
legepatrulje mm.
Ref.
Per Krogh Jensen

