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Mødeleder: Tanja Lange

Referat
Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 18.00
Referat/aftaler
Punkt 1.
Kl. 18.05
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast

Sagsfremstillimg

Formand og bestyrelse
Udvalget Principper for elevflyt mellem matriklerne holder møde d. 1/11 kl. 16

Alle

Referat
Punkt 2.
Kl. 18.15
Ansvarlig:

Mobbepolitik

Sagsfremstilling
Referat

Der skal nedsættes et udvalg der vil arbejde med skolens mobbepolitik

Punkt 3.
Kl. 18.30
Ansvarlig:
Sagsfremstilling
Referat

Orientering om budget 17-20

Punkt 2.
Kl. 18.50
Ansvarlig:

Nyt omkring elevrådene

Sagsfremstilling
Referat

Bl.a. Hvordan gik Logokonkurrencen?

Punkt 4.
Kl. 19.00

Lukket punkt

Per

Ud fra de politikker som laves, må der sættes initiativer i gang. Vi må bygge videre på
Elverdammen og Kildevangens udgangspunkt. Udvalget består af Bella, Edvard og Per
Møde afholdes 1/11 k. 17

Per
Byrådet har vedtaget budget 17-20
Per fortæller om budgettet i ’læring og trivsel’, med fokus på de besparelser der rammer os
Gennemgang af budget 2017-20. Per gennemgik et PowerPoint omkring budget 17-20.
Læring og trivsel skal ikke spare så meget som i første forslag. Men udfordringerne er store
nok. Vi skal lave løsninger der gør vi kan drifte billigere. Grunden udfordringer på
økonomien, skal der på novembermødet ses på kommende 0. kl. og hvordan vi kan reducere
udgifterne.

Karina

Der er begyndt at komme forslag ind til det nye Logo.
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Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
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Per og Tina

Punkt 5
Kl. 19.20
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål

Økonomi. Budget 16 – opdatering på faktuel status

Referat

BR4 – Vi skal komme med et bud på hvor vi er i dec 2016. Det er pt lidt svært, fordi der er 2
budgetter fra tidligere Elverdam og Kildevang som skal køres sammen, det giver
udfordringer.
Personalet klare det rigtig godt og de bruger ingen penge, så vi holder indkøbsstoppet, som
det ser ud pt. Og vi skal holde indkøbsstoppet.

Punkt 6.
Kl. 19.40
Ansvarlig:
Formål:

Forretningsorden

Punkt 7.
19.50

Næste møde

Per og Tina (adm. Leder)
Orientering om skolens økonomiske situation
Formål: At skolebestyrelsen løbende får indsigt og viden om hvordan økonomien udvikler sig,
hen mod sammenlægningen.

Per
SB behandlede på sidste møde forretningsorden, og kom med nogle ændringer. Der er nu
skrevet ind og SB skal derfor vedtage forretningsorden for SB Kildedamsskolen
Referat/aftaler Den sendes rundt med referatet. Foreløbigt Godkendt, forslag til ændringer kan komme på
til næste møde.
Vi skal have flere fra medarbejderrepræsentanter til at møde op til SB-møder fx fra Ågerup
og Vipperød

Onsdag d. 23/11 i Ugerløse
Mødestart kl. 18.00
Referat/aftaler Tanja vil gerne skrive til fx Lars Dinesen vedr. en skæv fordeling af bl.a. betaling til buskort,
det koster Kildedammen 60.000kr. Byskolerne kan fx gå til kulturinst.
Punkt 8
Evt.
Kl. 19.55
Opsamling
Referat/aftaler Der mangler afdelingsråd på afd. Ågerup. På de store afd. er det svært at få dette til at
fungere, her kontaktes kontaktforældrene for klasserne.
Kommende punkter til mødet i det nye skoleår
Per og Martin 10. oktober 2016

