SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dato
Tid
Deltagere

15. november 2018
19.00 – 21.30
Morten Østergaard, Formand
Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Forældrerepræsentant
Ditte Drejer Christensen, Forældrerepræsentant
Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant
Susanne Østergaard, Forældrerepræsentant
Jens Christian Miltoft, Elevrepræsentant
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant
Lars Olsen, Konst. skoleleder
Rasmus Munch Overgaard, Ledelsesrepræsentant

Gæster
Afbud

Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant

Referent

Rasmus Munch Overgaard, Ledelsesrepræsentant

DAGSORDEN
NR. 1

Kl. 19.00

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Velkomst og præsentation

Indhold

Præsentation af gæster
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Punkter til evt.

Referat

Dagsorden godkendt

Ansvarlig: Formand

Referater fra de to sidste møder godkendt

NR. 3

Kl. 19:10

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Indstilling vedr. skolelederstilling – Lukket punkt

Ansvarlig: Formand

Indhold
Referat

Morten fortalte om processen og præsenterede kandidaterne, herunder
ansættelsesudvalgets indstilling. Ansættelsesudvalget er enige om indstillingen.
Skolebestyrelsen bakker op om ansættelsesudvalgets indstilling vedrørende ansættelse af
ny skoleleder. Bestyrelsesformanden orientere ansættende leder (områdechef Jane Foged)
om dette.
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NR. 4

Kl. 20:30

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Orientering – Lukket punkt

Indhold

- Aktuelle stillinger
- Elever
- Medarbejder

Referat

Lukket punkt, hvorfor intet referat

NR. 5

Kl. 21:00

Overskrift

Budget opfølgning

Indhold

- Hvornår
- Hvordan
- Status

Referat

For undervisningsdelen på Malling Skole forventes der et samlet driftsresultat på -101.854
kr. i 2018, svarende til et akkumuleret overskud på +557.202 kr. Malling Skole er fortsat
udfordret af ledelsesmæssige ændringer, som blev beskrevet i sidste indberetning. Der
bruges fortsat mange ressourcer på at få overblik over økonomien, samt understøtte
ledelse på Malling Skole. Alle løn- og driftsposter, herunder refusioner, er nu gennemgået
og rettet til. I forhold til september indberetningen er der bl.a. følgende ændringer:
• En stigning i specialklasseudgifterne
• Færre refusioner pga. afslag på refusion for langtidssyge
• Højere udgifter til konsulentbistand ved ansættelse af skoleleder og 2
pædagogiske ledere.
• Højere ledelsesudgifter i forbindelse løsningen af den ledelsesmæssige situation
på Malling Skole.
• Lavere vikarudgifter end forventet i forhold til september forventningen.
• Driftsbudgetterne er tilpasset i forhold til det forventede resultat, bl.a. på kontoen
til den løbende vedligeholdelse m.m.

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Ansvarlig: Formand

Der er fortsat en stor opmærksomhed på vikarudgifterne, modtagelse af refusioner
og udviklingen i driftsbudgetterne. Der er særlig usikkerhed omkring udbetalingen af
undervisningstillæg, hvor det skal afdækkes om der er fejl i disse tillæg. Det kan påvirke
det endelige resultat for undervisningsdelen på Malling Skole.
For SFO’en på Malling Skole forventes der et samlet driftsresultat på -291.395 kr. i 2018,
svarende til et samlet akkumuleret overskud på +452.753 kr. SFO’en er ligesom
undervisningsdelen på skolen fortsat udfordret af ledelsesmæssige ændringer. Der er
brugt mange ressourcer på at få overblik over økonomien, samt understøtte ledelse i
SFO´en. Alle løn- og driftsposter, herunder refusioner, er gennemgået og rettet til. Antallet
af børn udvikler sig fortsat som forventet. I forhold til september indberetningen har der
været enkelt mindre ændringer. Der er indregnet SFO´ens andel af konsulentudgifter til
ansættelse af ny indskolingsleder og ansættelse af 2 ekstra pædagogmedhjælpere i
november og december. Der er lavet nogle få justeringer af driftsbudgetterne, bl.a. på
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kursuskontoen. Der er, som planlagt, fortsat afsat ekstra penge til engangsudgifter på
materiale- og inventarkontoen. Det reducerer det akkumulerede resultat.

