Emne: skolebestyrelsesmøde d. 26.2.
Skolebestyrelsesmøde på Tingbakken d. 26.2. kl. 18-20.
1) nyt fra elevrådet
Referat:
Til børnebyrådsmødet fik 5. årgang 11.000 kr til indkøb af en trampolin, skolen giver et tilskud på 25.000 kr
for at kunne realiseret ønsket om at få en trampolin i. Der er indhentet nogle tilbud, som bliver drøftet på
næste elevrådsmøde samt placeringen af trampolinen, da Grønnegården ikke er en mulighed på grund af
sikkerhedsmæssige årsager.
Elevrådsformanden er med i en arbejdsgruppe ind i børne og unge høringen, hvor de skal arbejde med
deling af video/fil på internettet samt børn og unges demokrati i GK.
2) skolens økonomi
Jeg indsætter herunder en mail fra Anne Sttefffensen samt mit svar - i omvendt rækkefølge

Kære Anne
Jeg er en anelse rystet over din udmelding, nok mest, fordi du, Lissi og jeg havde en så lang dialog om de
penge, der har skabt overskuddet.
Da vi havde haft controlling efter jul, glædede vi os meget over overskuddet, og vi har afsat ganske store
beløb, hvilket vi aldrig har haft lejlighed til før. Vi har eksempelvis behandlet og været enige i såvel LU som
skolebestyrelse om, at vi skulle disponere mange penge på en legeplads i Græstedafdelingen, som intet har
til børnene i den frie tid. Det har vi gjort, ligesom vi har disponeret med flere andre områder.
Det vil komme til at betyde, at vi går ud af skoleåret med et underskud.
Venlig hilsen
Marianne

Fra: Anne Cecilie Baungaard Steffensen
Sendt: 7. februar 2018 11:13
Til: Marianne Vedersø Schmidt <mvsch@gribskov.dk>
Emne: vigtig mail vedr. overførselsbeløb
Kære Marianne
Vi er ved at lægge sidste hånd på regnskabet for 2017 – og i den forbindelse også
overførselssagen. Desværre viser det sig at vi som center har været rigtig dårlige til at skønne
overførselsbeløb, hvilket betyder at vi nu skal ud og bede om en ekstra bevilling, hvilket mildest
talt ikke bliver taget godt imod på et tidspunkt hvor børneområdet i forvejen er tilført rigtig mange
ekstra midler!

Derfor har direktionen bedt mig om at reducere overførselsbeløbene ud fra følgende kriterier:
o
o

Steder, der ikke konsekvent tidligere har været overført
Steder, hvor der overføres meget store beløb – og hvor de tidligere bud fra
virksomhederne har ligget markant under

Konkret betyder det for Gribskolen, at overførselsbeløbet reduceres til 2,4 mio. kr. – svarende til
det beløb, du fik overført fra 2016 til 2017. Du og jeg ved jo begge, at du reelt troede du kom ud
med et underskud, så det er stadig et væsentligt bedre resultat end dét vi meldte ind til BO4.
Jeg forventer at du bakker om dette – da alternativet vil være at hele skole-dagtilbudsområdet
sandsynligvis vil blive pålagt en yderligere besparelse i 2018, hvilket jeg meget gerne vil undgå!
Sig til hvis du har kommentarer, spørgsmål eller brug for at vi taler sammen om dette. Jeg har
"afleveringsfrist" på resultatet 22. januar.
Vh Anne
Venlig hilsen
Anne Steffensen
Centerchef for Børn og unge
- Skoler og Dagtilbud

Referat:
Lige nu regner vi hårdt på budgetterne for at kunne fremlægge et gennemskueligt budgget for jer på
mandag. Herefter skal vi have en drøftelse af budgetlægningen.
Med det budget vi har nu, vil vi fastholde indkøb af ny legeplads til Græsted afd. samt foredragsholder
Rasmus Alenkær kommer 3 gange til vores pædagogisk råd i marts, april og maj mdr. hvor vi skal arbejde
med klasserumsledelse.
Der vil også blive efteruddannet en læsevejleder til specialklasserne.

3) jeg sender jer om et øjeblik en oversigt over proceduren til bestyrelsesvalg
Referat:
Tidsplanen/proceduren vil blive sendt pr. mail til at bestyrelsesmedlemmer.
Charlotte deltager til forældremødet d. 13. marts kl. 17.00 i kantinen i Græsted afd. for 0. – 5. årgang hvor
hun fortæller om SKB arbejde.
SKB vælger at afholde et valgmøde, mandag d. 9. april kl. 19.00 i kantinen -Græsted afd.

4) vi er nødt til at flytte næste bestyrelsesmøde
Referat:
SKB-mødet er flyttet til onsdag d. 11. april kl. 18.00 på Græsted afd.

4) Vi får besøg af Ole Madsen og Marianne Roikier, der vil fortælle om arbejdet i familieklassen
Referat:

