Oust Møllesk☺len
Skolebestyrelsesmøde d.19/11, 9-11:30

Forældre:

Gr. 1: Jeanette Svindt Kaas (fraværende)
Gr. 2: Sussie Søndergaard (formand)
Gr. 3: Leila Elisabeth Jacobsen, Anita Gustavsen Jensen

Personale:

Gr 1. Ole Wilton
Gr 3. Hejdi Birk
Skoleleder Charlotte Rosenberg
Sarah Skjøttgaard

Referent:
Dagsorden:

1.

Status på Oust Mølleskolen.


Velkomst og præsentation
Charlotte byder velkommen til den nye skolebestyrelse.



Aula, vi er i gang
Status er, at alle er på AULA minus et hold forældre. Vi skal sikre os, at alle bruger AULA, da
det er der, hvor forældrene får besked vedr. mødeindkaldelser, dagsorden, referater mm.

Hvad ønsker i forældre, vi kan gøre for jer, for at få jer til at logge på AULA?
 Den generelle information ’good to know’ kan lægges på opslagstavlen og rettes til den
gruppe som det drejer sig om.
 Ugeplan: Hvilke aktiviteter der er i løbet af ugen samt generelle informationer.
 Nyhedsbrev: Sendes ud fra grupperne til forældrene, så ved de hvad der arbejdes med i
grupperne.
 Fagdag/forældretirsdag: Skal lægges i kalenderen som kalender invitation, så gruppen ved
hvem af forældrene, som deltager om tirsdagen.


Forældreinfo, elevråd.
Vi arbejder videre på, at få lavet et elevråd. Elevrådet skal være repræsenteret af en elev
fra hver gruppe samt en lærer eller pædagog.
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2.

Økonomi. Gennemgang af budget 2019

-

info om evt. besparelse 2020



-

Det er blevet besluttet, at der skal spares på specialskolerne. Der skal spares 2,2 mio i alt.
Vi ved endnu ikke om det gælder på begge specialskoler (Vesterbakke, firkløver, Oust
Mølleskolen.) Vesterbakke og firkløverskolen er blevet slået sammen til en skole.
Sidste år gik vi ud med et overskud på 300.000 kr. og det regner vi med, at vi gør igen.
penge til udearealer.












Sidste år fik skolerne en sum penge til udearealerne. Vi fik 177.000 kr. som er låst til
udearealerne. Vi er ved, at undersøge mulighederne for en multibane. Der kommer også et
forslag om en tarzanbane.
Andet:
Grupperne samt familieskolen har supervision 3 gange om året. Derudover har vi et forløb
med en psykolog (forebyggende kollegial omsorg.)
Vi har elever i overnormering. Det kan svinge meget, hvor mange elever vi har inde, lige nu
har vi 6 børn inde i overnormering.
Busserne skal sættes i stand, afventer pris på dette.
Broen er blevet lavet, det har kostet 50.000 kr. at få lavet denne.
Udgift til nye Ipads og computere/chromebooks.
Vi har ekstra personale inde frem til jul, hvis økonomien tillader det, bliver de forlænget.
Vi har pt en sund og god økonomi.
Trappen ned til legepladsen sættes i stand.

3.


4.

Status elever Oust Mølleskolen.
Elever januar 2020.
Vi har fuldt hus lige nu både i familieskolen og på Oust Mølleskolen. Vi har 27 elever.
Der er 3 elever som starter nyt skoletilbud efter jul og en ny elev lige pt.
Status Familieskolen.
Der er lige nu 11 familier i familieskolen og 4 på venteliste.

5.
-

Professionel kapital og kommende APV
resultat af professionel kapital og proces.
Vi har 100 procent besvarelse. Vi har fået et meget meget fint resultat, som bliver
præsenteret for personalet på et senere møde og kobles tæt sammen med den kommende
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APV.



6.












7.


- APV og proces.
Spørgeskema kommer ud til medarbejderne den 25/11 – 16/12. Derudfra laves der handle
planer om fremadrettet proces.
Kort nyt fra ledelsen
Personalesituation
Vi har en på barsel.
Pernille fra gruppe 2, er blevet lånt ud til Fårup skole fra 1.12.2019 og tre måneder frem.
Sussie og Louise er i tidsbegrænset stilling og er ansat frem til jul.
Birgitte er ansat i barselsvikariat, dette bliver forlænget.
Niels er blevet ansat onsdag og torsdag i en tidsbegrænset periode.
Elever i særlige tilbud.
Der er nogen elever som er ekstra udfordret for tiden. Derfor har vi flere elever, der for en
periode er i særlige tilbud med en del undervisning ”ud af huset”.
Opfølgning på episode.
Taxa tidspunktet er blevet rykket til 8.10, så taxachaufførerne må først sætte eleverne af kl.
8.00 og aflevere senest 8.20.
Der er indført taxavagt, hvor Sarah tager imod og krydser eleverne af. Denne ordning
fungerer rigtig godt og den holder vi fast i.
Der møder to ind fra hver gruppe hver morgen, hvor den ene er i kælderen til, at tage imod
og den anden er i gruppen til, at tage imod.
Jesper Kousholt, skolechef kommer næste fredag på vores personalemøde, hvor episoden
bliver snakket igennem og afsluttet.
Eventuelt.
Der holdes et årligt taxa møde med taxachaufførerne.
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