Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde torsdag d. 26. oktober 2017
kl. 18.00 på Fredensborg Skole, Vilhelmsro afd., Humlebækvej 10
Mødeleder: Jens Bernhardt
Afbud: Gitte Ulriksen, Mikkel Ilve, Pernille Aagaard
Uden afbud:
Kom for sent:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

2. Faktaark Karlebo.
I forlængelse af skolebestyrelsens drøftelser vedr. Karlebo
Udeskole, har vi udarbejdet et faktaark vedr. økonomien på
FSK. Allerede i 2017 er der en reel merudgift på kr.
201.000.Faktaarket beskriver hvordan udviklingen vil gå med henholdsvis 100% optagelse og den indtil dato faktuelle med
50%. Ledelsen ønsker at skolebestyrelsen forholder sig hertil i forbindelse med budgetbehandling 2018.
Bilag 1.

Punktet drøftet.
Skolebestyrelsen besluttede at
kontakte Børne- og Skoleudvalget
med henblik på økonomisk støtte
til skole jf. faktaark.
Brev vedlægges.

3. Orientering om indkøb og drift af bus.
Som tidligere beskrevet har vi haft en alvorlig udfordring
med befordringen mellem FSB og FSK efter nedlæggelse af
Tullebussen.

Skolebestyrelsen blev orienteret
om forløbet omkring køb af bus.
Skolebestyrelsen stiller sig undrende overfor hvordan vi kan
blive pålagt en sådan opgave!
Skolebestyrelsen kan ikke finde
midler til drift af bussen, men
påtager sig gerne et økonomisk
ansvar ala det vi allerede har haft
med Børnehusene.
Skolebestyrelsen har derfor besluttet at kontakte Børne- og
Skoleudvalget med henblik på at
få dækket udgifter til drift af bussen.
Brev vedlægges.

Forvaltningen har bedt skolen om at anskaffe en bus til løsning af problemet. Betaling/leasing af bus kan betales således:
Udeskole fortsat
10. klasse
Forv. årlig udgift
Drift:
Chauffør/10. kl. lærer
Forsikring og afgift
Reparationer
Diesel
I alt

100.000,100.000,200.000,-

150.000,25.000,50.000,25.000,250.000,-

Der er udsendt information til de
involverede i uge 43.

Vi har gennem de seneste seks uger fået hjælp fra børnehusene Kokkedal, så de mindste elever kan transporteres frem
og tilbage. Denne midlertidige løsning kan forlænges frem til
årsskiftet om nødvendigt.
Vi har udarbejdet og gennemført en alternativ pædagogisk
og fagligt forsvarlig plan til de store elever på FSK, som alternativ til fagundervisningen på FSB.
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Vi forventer at kunne udsende en generel information om
indkøb af bus og driften heraf i uge 43 til alle relevante involverede.
På baggrund af situationen vil vi drøfte drift med forvaltningen
4. Forslag til budget 2018.
Budget 2018 har ikke samme krav til besparelser som de
tidligere år. På bundlinjen skal vi stadig reducere budget
2018 med 0,5% i forhold til sidste år, men som noget nyt
tilføres alle skoler hver 300.000,- kr. uden bindinger. Underskuddet er pt. estimeret til kr. -500.000.- kr. Vi har tidligere
sat dette til -800.000,- kr. Der ligger pt. et uafklaret
spørgsmål om merforbrug af el på FSV.
Skolebestyrelsen skal som forrige år fremsætte ønsker/retning for budget 2018, indenfor de rammer kommunalbestyrelsen har udstukket. I bilag 2 er opstillet forslag.
Følgende udfordringer bør drøftes/afklares:
1. ekstraordinære udgifter i forbindelse med Karlebo
Udeskole, hvordan skal de dækkes? (se faktaark)
2. Ekstraordinære udgifter i forbindelse med bus.
3. Skal vi fastholde nuværende serviceniveau, dvs. lejrskoler, kantine, længere udflugter mv.
4. Kompetenceudvikling af medarbejdere (f.eks. pædagogisk dag).

Forslag til budget 2018 blev drøftet.
Skolebestyrelsen anbefalede budgettet med følgende bemærkninger:
Jf. udfordringer:
1. Udvalg kontaktes vedr.
merudgift til Karlebo
2. Udvalg kontaktes vedr.
merudgift til bus
3. Skolebestyrelsen ønsker at fastholde nuværende serviceniveau.
4. Skolebestyrelsen ønsker at fokusere på
kompetenceudvikling
af medarbejdere
Budget sendes til LU og behandles igen på januarmødet den
10. januar med henblik på godkendelse.
Revideret forslag til budget 2018
vedlægges.

5. Orientering fra
Formand:
Skoleleder:
Elevrådsformand:

Formand: intet
Skoleleder:
Orientering om renovering af indgangsparti i hallen på Vilhelmsro,
Knæk Cancer, besøg af Virtual
Reality Container (udskoling) uge
47 med og om udmeldelse af skolebestyrelsen fra Bjørn Cronquist
Elevrådsformand: intet

6. Eventuelt

Mødet slut kl.

19.30
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_____________________________
Ann-Mette Lyng Larsen
_____________________________
Gitte Ulriksen
_____________________________
Gorm Priem
_____________________________
Jesper Mortensen
_____________________________
Mikkel Ilve
_____________________________
Pernille Brock Fors
_____________________________
Ann-Mari Slettingen
____________________________
Ledig
_____________________________
Lærer Pernille Aagaard
_____________________________
Lærer – Camilla Karlsen
_____________________________
Lærer – Per Mortensen
_____________________________
Eksternt medlem Leo Knudsen
____________________________
Eksternt medlem – ledig
____________________________
Elevrep. – Valdemar Kühl
_____________________________
Elevrep. – Rose Nuca Sørensen
_____________________________
Elevrep. suppleant
_____________________________
Suppleant Mads Baandhøj
_____________________________
Suppleant Mette Saaby Nielsen
_____________________________
Skoleleder: Jens Bernhardt
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_____________________________
Souschef: Susanne Bremer
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