Oust Møllesk☺len

Forældre:

Gr. 1: Jeanette Svindt Kaas (fraværende)
Gr. 2: Sussie Søndergaard (formand)
Gr. 3: Leila Elisabeth Jacobsen (fraværende), 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
- Oplæg 25/2 om konflikthåndtering.
Lars Mogensen kommer og holder et oplæg om konflikthåndtering.
Der er 11 personer fra Fårup skole som også deltager på mødet.
- Vi er normeret til 21 elever men har i gennemsnit haft 27 elever i 2019
i overnormering. Der er børn som står på venteliste til Oust
Mølleskolen. Vi får kun halv takst på eleverne i overnormering.
- Samarbejdet med visitation er rigtig godt og de er meget lyttende. De
lytter til det enkelte barns behov. Vi er normeret 1 voksen til 5 børn
men der er nogen børn lige nu som har behov for 1 til 1.
2. Økonomi. Gennemgang af årsresultat 2019
- budget 2020.
- Vi har et overskud. Hvis overførsels beløbet er større end 0% (rød)
eller mindre end 5% (grøn) skal der på vedhæftede overførselsskema
redegøres for, hvorledes overskud/underskud er opstået, og hvordan
og hvornår det påtænkes anvendt/afvikles.
Regnskabsresultatet/redegørelsen er drøftet i MED-udvalg og
bestyrelsen. Bestyrelsen har ingen kommentarer til overskuddet.

-

- Der er investeret i nye møbler til grupperne. Samt kontorcykel og
vippestole til eleverne.
Sidste år gik vi ud med et overskud på 29600 kr. Det overskud har vi
endnu ikke brugt og har i år 2019 også lavet et overskud.
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Overskud skyldes:
Overnomering på hele skoleåret.
Vikarbudget er ikke brugt, grundet lavt fravær blandt personalet.
Overskud påtænkes anvendt/afviklet på:
- Ekstra personale frem til sommerferien.
- Afsat penge til vedligeholdelse af busser.
- Udgift til udegruppen næste skoleår.
- Løbende supervision til personalet.
- Vi skal gerne have en buffer på 200-300.000,-kr. hvis vi
uheldigvis fx bliver ramt af en langtidssygemelding.
- En fællestur for hele skolen - måske i forbindelse med en
emneuge.
-

-

penge til udearealer.
Vi har 177.000 kr. De skal bruges i det her skoleår. Evt. multibane.
Vi har købt en lavo. Der er to personale som brænder for ude
gruppen.Hvem skal målgruppen, hvem skal med? Dette drøftes i
arbejdsgruppen for denne ude gruppen, som stables på benene i
dette skoleår.
penge til fysisk undervisningsmiljø.
Allerede investeret i nye stole, sofaer samt nye møbler til 0. klasse.
Investeret i 3 kontorcykler.

3. Status elever Heldagsskolen.
- Elever januar 2020.
27 elever, der er 3 elever som er stoppet i januar og 2 nye elever er
startet.
1 førskole elev starter 1. marts. Vi ender på 4 elever i vores
børnehave klasse.
3 elever som er i særligt tilbud lige nu. VI har fået bevilget 15 timer på
en af eleverne. Det kræver at det er 1 til 1.
19 elever som er reviseretet til næste skoleår. Der er en 5 elever som
vi forventer som går ud til næste skoleår.
4. Status Familieskolen.
- Familieskolen har 14 familier og en lille venteliste.
5. Kvalitetsrapport
- kommunerapport.
Der er kommet en kommunal kvalitetsrapport gældende for alle
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-

kommunens skoler, senere udarbejdes
skolerapport.
- Faglighed
Karakter
Nationale test
Trivsel
Elevfravær ( Vi ligger med et højt ulovligt fravær)
Inklusion
Folkeskolen som første valg.
Overgangen til ungdomsuddannelse.
Medarbejderforhold, fravær og kompetencedækning.
Skolerapport - når denne rapport kommer, kommer den på som en
punkt på dagsorden til næste skolebestyrelsesmøde.

6. Kort nyt fra ledelsen
- personalesituation. Pernille er udlånt til Fårup skole, hun kommer
tilbage her til 1.marts. Gruppe 1 er splittet op, da der er blevet lavet et
0.klasse tilbud. Der bliver lavet nye grupper til næste skoleår, da der
bliver lavet en udegruppe, børnehaveklassen og gruppe 1 har afgivet
personale til børnehaveklassen, så er de en voksen mindre i gruppe
1.
- elever i særlige tilbud og 0.klasse
- pæd. weekend.
Vi tager snart på pædagogisk weekend. Vi tager temaet op fra sidste
gang. Hvad er kerneopgaven på Oust Mølleskolen 2020
-

APV - resultatet er postivit og lige nu arbejdes der med det i TRAL
gruppen, processen forløber planmæssigt
Arbejdstilsynet har været på besøg. Det gik rigtig godt og der var styr
på de ting, som var blevet noteret. Vi har nu fået en grøn smiley og
gælder i tre år. Det betyder, at vi ikke har noget noteret hos
arbejdstilsynet.

7. Eventuelt.
- Vi har haft elevrådsmøde. Det var rigtig godt og eleverne tog det meget
seriøst. De har fået små opgaver som de skal tilbage til grupperne med.
Næste skolebestyrelsesmøde er tirsdag d.26/5 9-11:30
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