NØSD
Nordøstsalling Skoler & Dagtilbud

Referat af Bestyrelsesmøde NØSD 02.02.2022 kl. 17.00 – 20.00 på Fursund Skole

1. Hvordan behandler skolebestyrelsen en klage?
Bestyrelsen fik en gennemgang af lovgivningen ifh. til klagemuligheder.
-

Fokus på samtalen/samarbejdet ml. hjem og skole
Systematik ifh. til hvem der kontaktes hvornår

Vi beslutter os for at lave en tydelig ”manual” ifh. til klagemuligheder og vil gøre brug af HR, hvis vi
finder det væsentligt.
Vi mener at samarbejde og dialog er den bedste og første pind i sådan en manual, og vi fokuserer
på at mødes fysisk og tale sammen, da skriftsproget lettere kan skabe tvivl.

2. Nyt fra elevrådet - intet

3. Økonomi:
o Regnskab 2021
-

Vi går ud af 2021 med et lille overskud + 329.770 kr. og derfor kan vi nedspare på vores
underskud til - 2.735.014 kr.

o Budget 2022
-

-

Prioriteringer vedr. en udvidet ordblindeindsats og forsat prioriteringer af lejrskoler for 7.,
8. og 9. årgang får betydning for budgettet. Vi beslutter at forsætte med lejrskolerne, som
vi kender dem med:
7. årgang på en ”ryste – sammen – tur”
8. årgang i København (eller lignende)
9. årgang i Berlin

o Børnetal/ elevtal – bilag udleveret.
-

Børnetallene i NØSD er generelt opadgående.
o Rammen for næste skoleår, herunder timetal, lejrskoler, samlæsninger o.a.

-

Vi planlægger næste skoleår, ud fra samme ramme, som vi har brugt de to sidste skoleår
med reduceret timetal med to lærer, kort onsdag for indskolingen med udvidet SFO -tid og
samlæsning.

4. Covid 19 og organisering heraf
-

Vi er voldsomt pressede på mandskab, har alle eksterne vikarer i gang og finder løsninger.
Vi samarbejder på tværs i NØSD for at dække timerne ind.
Onsdag d. 02.02.2022 var 21% af medarbejderne syge eller i selvisolation.

5. Evaluering af Læreplaner i dagtilbud – Vi laver en plan for hvordan vi skal evaluere.
-

Bestyrelsen beslutter, at der skal nedsættes et lille udvalg til dette med 1
forældrerepræsentant fra hver børnehave og med dagtilbudslederne i NØSD.

6. Ordblindeindsats i NØSD – Ressourcesnak og en prioritering ifh. til evt. at samle
indsatsen fra skoleåret 22/23.
-

Bestyrelsen ønsker at opprioritere dette område, da vi har mange ordblinde børn(hjem)
Ledelsesteamet og MED går videre med planlægningen. Denne fremlægges på
bestyrelsesmøde inden sommerferien.

7. Ordensregler – en af de pinde en (skole) bestyrelse skal forholde sig til og lave
retningslinjer for.
-

-

Vi gennemgik eksempler på hvilke ordensregler en bestyrelse skal/kan tage sig af.
Vi besluttede, at ordensreglerne først skal diskuteres i (det store) elevråd, derefter MED og
Bestyrelsen.

8. IT – i NØSD
Der er forsat ventetid på hardware, så vi reparere på det vi har.
Vi afventer en tilbagemelding fra IT, om hvornår vi kan forvente vores leverance.

9. Evt.
-

Hvad skal/ kan AULA informere om, udover skole og dagtilbudsrelevante information? Vi støtter
vores lokale foreningsliv og bruger ellers AULA information med omtanke, således forældrene ikke
bliver ”overvældet”.

-

Skolebestyrelsesvalg d. 24. marts 2022. kl. 19.00 i Breum Børnehave, hvor vi også afholder næste
bestyrelsesmøde med start kl. 17.00.

-

Visionseftermiddag d. 23. marts på Breum Skole. Invitationen er på vej.
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