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Møde i skolebestyrelsen
Tirsdag den 8. september 2015 kl. 19.00 – 21.30
på Thise Skole
Indkaldte: Brian Lentz, Heidi H. Nielsen, Lone Hougesen, Helle Bønnelykke, Jan Mogensen,
Michael Yde Nielsen, Bjarke Bjerg, Richardt Duus, Helle Homann Jespersen, Karen
Strandfelt, Lisbeth Nielsen, Carsten Bruun, Ole Dahl og Christian Bak

Fraværende:
Helle Jespersen, Lone Hougesen, Michael Yde Nielsen

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra SKB-møde
Referat godkendt.
Bilag:
Referat fra den 10. august

2. Børnetallet på Hedegården og SFO Thise ift. Skolereformen – status
232 børn er pt. indskrevet i Hedegården, færre er, ifølge Dorte Svendsen, meldt ud i forhold til
forventet. SFO Thise var der 60 før ferien - nu 52. Ledelsen er opmærksom på det lette fald, men
kan kun være konstaterende i forhold til dette.
Bilag:
e
3. Principper
Hvad er status og det videre arbejde.
MED arbejder løbende med at oversætte principper til retningslinier. MED holder møde ca. hver 14.
dag. Der arbejdes på, at principperne bliver synlige på hjemmesiden.
Bilag:
Ingen

4. Nyt fra Borgermødet den 1/9
Jan, Christian, Brian deltog
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Opbygget som debatmøde med ”ekspertpanel” Medlemmer fra de enkelte kommunale udvalg
deltog. Godt forsøg på at få folk i tale, men alle havde hver især et område, som de havde
forkærlighed for. Der fremkom dog nye ideer til spare- og indtjeningsområder. Lone Lex udtalte, at
der ikke kunne spares mere på skoleområdet i Brønderslev, hvis den høje faglighed skal bevares.
Generel enighed på mødet om, at der ikke skal spares mere på skoleområdet.
Bilag:
Ingen

5. Tilbagemeldinger fra forældremøder – skal oplægget tilrettes?
Foreløbig status: Tilbagemeldingerne fra Thisemøderne handler bl.a. om forældrenes bekymring
om, hvorvidt Thise Skole bliver bevaret. Forældrene lyttende til SB’s oplæg - ellers ingen
kommentarer hertil.
Christian opfordrer SB til at sige i klasserne, at forældrene skal bruge SB og ledelsen til diverse
henvendelser
Ledelsen arbejder på et forventningspapir til medarbejderne, hvor bl.a. tidspunktet for afholdelse af
forældremøder indgår. En mere samlet placering af møderne letter bestyrelsens deltagelse i disse
møder.
Bilag:
Ingen

6. Meddelelser

Bilag:
Ingen

7. Orientering
- Nyt fra Hedegårdsskolen
Generelt: Økonomigennemgang d.d. viser indtil videre, at regnskabet går i ”0”
Udgiften til valgfag er dog noget større end de forventede 280.000. Udgifterne til drift
skal holdes i snor – dette bliver udmeldt til skolens ansatte. Udgifterne til løn på TH
er lidt større end budgetteret, men til gengæld er driftsudgifterne lidt lavere.
Hedegården har været ramt af sygdom, som har belastet økonomien her. LBO’en
kører stadig med et underskud på ca. 330.000,- hvilket er meget svært at komme af
med. Generelt er der fortrøstning mht. til økonomien, men det kræver til stadighed
tilbageholdenhed. De sidste års oparbejdede underskud er under god afvikling.
Ledelsen arbejder på et forventningspapir til medarbejderne, i forlængelse af det
arbejde læringsvejlederne har sat i gang.
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Evalueringen af trivselsmålingen fra foråret er blevet drøftet på lærermødet i sidste
uge. Lærerne udtrykker at de negative ting, som rapporten pegede på ikke er
virkelighed nu – specielst punkterne som handlede om forholdet til nærmeste leder.
Trivselsmålingen peger også på forhold omkring teamstrukturen, som der kan og skal
arbejdes med. Desuden var der forhold omkring rengøringen på skolen, som kunne
forbedres.
Christian har haft møder med næsten alle medarbejdere nu for at gennemgå deres
aktivitetsplaner - her er der skabt overblik over de nye forhold under
arbejdstidsaftalen.
- Nyt fra Thise Skole:
- Der arbejdes på at lave en facebook-side på skolen – tilladelse indhentes fra
forældrene om at lægge bl.a. billeder op på siden. Der er generelt problemer med at få
disse tilladelser i hus. Siden oprettes med det sigte at fortælle den gode historie om
skolen og skabe god trivsel. Desuden arbejdes på en undersøgelse blandt skolens børn
for at kortlægge børnenes trivsel. Resultatet af denne skal klæde lærerne på, til at
fremme trivslen i de enkelte klasser.
Carsten orienterer om den manglende service på skolen – ressourcen til skoleområdet
er generelt for lille. Serviceopgaver bliver ikke udført og rengøring er for dårlig.
- Nyt fra Hedegården
To langtidssyge i øjeblikket, men en der er ved at blive skabt overblik over dette.
Loppemarked i Hedegården – her sættes ting fra kælderen til salg – der trænger til en
oprydning ☺
- Nyt fra SFO/LBO i Thise
Annie stopper til oktober – Christian orienterer om processen med at få ansat/lavet en
midlertidig løsning frem til strukturreformen er en realitet. Løsningen kan blive en
uddelegering af opgaver til den øvrige ledelse.
- Nyt fra elevrådet
Mathilde Bønnelykke blev valgt til formand, Noah Emil Broberg næstformand. Der
er på første elevrådsmøde blevet drøftet følgende: aktivitetsdag for skolens børn, 8. kl
skolerejse / korte udflugter, lange skoledage, fester, lektier, mørklægningsgardiner,
vandautomat på E-gangen.

Bilag:
Ingen

8. Eventuelt
Christian spørger ind til SB´s involvering/mangel på samme i beslutningen om at
afskaffe skolerejsen på 8. årg. SB meddeler at de ikke er blevet hørt. Generelt ønske
fra SB om at skolerejsen bliver genindført.
Bilag:
Ingen

9. Punkter til næste møde
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Rengøringen på skolerne
Struktur på SHS
Drøftelse af lektiecafe – bliver ressourcen brugt optimalt?

Bilag:
Ingen

10. Personalenyt (uden elever)
Intet
Bilag:
Ingen

