Skolebestyrelsesmøde –Agenda
Mødedato

29.08.2022

Møde nr.

1

Mødetid

17.30-19.00

Mødested

Lærerværelset

Til stede
Afbud

Christian Ankerstjerne, Vibeke Rølling, Susse
K

Ansvarlig

Nyt fra formanden

Dickte

Tid, til

#
1.

17.35

Der er ikke valgt elevrådsformand endnu. De vil være med på næste møde.
De fem bestyrelsesformænd har lavet et læserbrev vedr. besparelser i forbindelse med det kommende budget.
2.

Budgetoplæg 2023-26
Høringsmaterialet tilgængeligt på kommunens hjemmeside
d. 19-08-2022
Det er en bunden opgave, at politikerne skal finde en besparelse på
50 mio. i kommende budgetår.
Timm gennemgik både budgetønsker og råderumsforslag.
Bestyrelsen skal herefter udarbejde et høringssvar.
Der er dialogmøde på Rådhuset d. 7. september – kræver tilmelding.
Input til høringssvar:
Vi har lavet en vision 0-18 år. Den ønsker vi stadig at kunne leve op
til.
Hvordan forbliver vi attraktive for medarbejdere? Det er svært at
tiltrække personale. Vigtigt, at der er gode arbejdsforhold, gode læringsmidler osv.
Vi har opmærksomhed på kolde og varme hænder. Vi ønsker ikke at
miste varme hænder.
Ting vi har tilkøbt kan evt. undværes.
Haver til maver, videns- og kompetencecenter mm.
Det skal være tydeligt, at der er konsekvenser ved det, politikerne
vælger.

18.35

3.

Nyt fra ledelsen

Timm

18.50

Alle

19.00

Elevplaner overtages af en ny digital meddelelsesbog. Fra efterårsferien vil vi have en midlertidig løsning, som vil fungere til den endelige model er færdig fra næste skoleår.
Vi har fået ansat nogle dygtige og erfarne lærere. De og vi er glade!
Vi har personaleweekend i september.

4.

Evt.
På 5. klasses forældremøde blev det problematiseret, at der kun er
15 min. til at spise. Det er ens på alle skolerne i kommunen.
Vi har mulighed for at flytte spisning for nogle klasser til kantinen,
hvilket vil give mere tid til spisning med tilsyn.
Ny klassedannelse på Usserød Skole er afskaffet.
··

Punkt til næste møde:
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