Brøndbyøster Skole

Skolebestyrelsen

Referat Skolebestyrelsesmøde
Dato: Tirsdag den 28. August 2018 kl.18.00-21.00
Sted: Skolens kontor, Brøndbyøster Skole
Deltagere:
Lars Emil Blok (formand)
Henning S. Frandsen
Sara Filskov
Torben Schou Malmros
Nina Lund
Lene Frandsen
Marie Raabye

Jens Lauersen Wivegaard
Henning Astrup
Per Jensen (KB rep.)
Beate Odgaard
Jan Baskjær
Elevrådsrepræsentanter
Katrine Altun

Nicolai Schou
Christian Wadskov
Niels Klitgaard Aagesen.
Per Lassen (lærerrep.)

Afbud:
Gæst: Mikkel Davidsen - kommunikation
Godkendelse af referat.
Referat godkendt
Meddelelser:
Formanden: Diverse omkring rammerne for SB (materiale uddelt)
Formøde forud for skolebestyrelsesmødet kl.17.
Skoleledelse: Opstart, ny-ansættelser, rengøring.
8 nye medarbejdere ved skoleårets start.
God opstartsuge med personalet med læringsfestival, planlægning og kurser.
Økonomien ser fin ud (67% af rammen brugt).
Kommunal rengøring tilbage på Brøndbyøster Skole.
KB:

Fokus på et stort karakterudsving ved afgangsprøverne 2016-17 og 2017-18.
Kommunen skal i alt spare 26,5 mill. Hvoraf BKA skal spare 6,5 mill. – der er udarbejdet et
prioriteringskatalog, som skal danne grundlag for forhandlingerne.
Andre:
PLC v/Per Lassen fremlægger invitation til foredrag om fremtidens skole
Pkt. 1: Sag(er) fra elevrådet
Sagsfremstilling: Elevrådet er ved at etablere sig, og deltager ikke i dette møde.
Ledelsen orienterer.
Beslutning:
Elevrådet er ved at blive etableret, derfor udsættes punktet til kommende møde.
Pkt. 2: Orientering om Skolens hjemmeside
Sagsfremstilling: Kommunikations konsulent Mikkel Davidsen orienterer om processen og tidsplan
for skolens nye hjemmeside. Film fremvises.
Beate og Lene fortæller kort om historikken for, hvorfor dette er sat i værk, og om planerne
fremad.
Kort drøftelse i SB om hvordan dette arbejde lanceres blandt skolens forældre.

Pkt. 3: Sager til høring
Sagsfremstilling: Forvaltningen har fremsendt kulturlæseplanen, som skal til høring i bestyrelsen.
Der skal fremsendes svar på denne senest den 1. oktober.
Mail med bilag er fremsendt den 4. juli.
Beslutning:
Bestyrelsen fremlægger høringssvar (Niels Klitgaard, Christian Wadskov) til kommende møde.

Pkt. 4: De fysiske rammer på Lunten
Sagsfremstilling: Skolen er udfordret på de fysiske rammer på Lunten.
Lene og Niels orienterer om situationen, og på udsigterne omkring en eventuel løsning.

