Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 20. september 2018 kl. 18.00 på skolen.
Tilstede
Fra bestyrelsen: Allan Fenger, Jakob Torp Kjærgaard, Svend Ulrik Nyholm, Ulla
Randorf, Heidi Nøhr Jensen og Henrik Høglund.
Fra skolen: Bente Bosse, Nanna Brandt Nielsen, Peter Steffensen og Bjarne
Højlund.
Afbud: Annette Dall
Referent: Henrik og Bjarne
Udsendt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

dagsorden
Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Meddelelser fra formanden
Meddelelser fra skolen
Status og likviditetsoversigt september 2018
Budgetoverslag 2019
Skolepengesats 2019
Forretningsorden
Skolens fødselsdag lørdag den 6. oktober
Ny læreroverenskomst 2018- 2021, herunder skolens lønpolitik
Lokalplansforslag, masterplan. Hvor langt er vi? Hvad er næste skridt?
Revidering af skolens trafikpolitik
Musikkredsen
Eventuelt

Ad 1 Underskrivelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
Godkendt og underskrevet
Ad 2 Meddelelser fra formanden
Ingen meddelelser.
Ad 3 Meddelelser fra skoleleder
Skoleåret er kommet i gang. Alle elever og personale er mødt op og vi har nu
været i gang i snart to måneder. Der har været forældremøder i alle klasser.
Vi har afholdt lærerdage for skolens lærere i ugen op til skolestart. En uges
program der sætter rammer og perspektiv for det kommende skoleår. Det er
givet godt ud.
Vi har gennemført lejrskole for 7. 8. og 9. klasse.
7. klasserne var traditionen tro på Bornholm i en uge.
8. klasserne havde en tre dages tur til en spejderhytte i Holte.
9. klasserne har været i Krakov med en række forskellige og mangeartede
oplevelser og programpunkter. Alle er vendt tilbage med smil og glæde.
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7. klasserne har gennemført Triatlon.
Beg. til 5. klasse har haft idrætsdag i samme uge hvor lejrskolerne lå.
Til næste år ligger lejerskolerne for de store, 6. – 9. klasse, i uge 37 2019 og for
begynderklasse til 5. klasse i uge 19 2020.
Ad 4 Status og likviditetsoversigt
Skolens status og likviditetsberedskab blev gennemgået. Det er planen at vi i
løbet af 2019 skal have oparbejdet kapital til at modstå en hel måneds udgifter.
Bjarne gennemgik med udgangspunkt i budgettet, hvordan der posteres.
Det aftales at Jakob, for at fremme forståelsen for bestyrelsesmedlemmerne,
fremover gennemgår budget og regnskab sammen med Bjarne, inden
bestyrelsesmøderne.
Antallet af fripladser på skolen blev drøftet. Skolens ansatte, med børn på
skolen, får moderation i skole og fritidsordning til egne børn.
Der gives ikke rabat i musikkredsen. Musikkredsen er en selvstændig forening
og har meget begrænset muligheder for at opnå offentlige tilskud.
Nyt loft i indskolingen. Det blev aftalt, at Bjarne forud for næste
bestyrelsesmøde udsender oversigt over: forbrugte midler, oprindelig budget og
eksternt tilbud på lydisolering i 1. og 2. klasse.
Ad 5 Budgetoverslag
Første udkast til budget blev forelagt bestyrelsen.
Der forventes stigende udgifter til løn som følge af ny overenskomst.
Tilsvarende forventes statstilskuddet at være på samme koblingsprocent
(niveau) som i år men pristalsreguleret til 2019 kroner.
Elevtallet på Busses er pr. 5/9 312 børn i skolen fordelt på 13 klasser. En klasse
med 23 elever og en med 25 elever. Gennemsnitligt 24 elever i alle klasser.
Formanden beder om at der udarbejdes en oversigt over udgifter og indtægter 5
år tilbage, med det formål at se en evt. trend de kommende år. Det sørger
Bjarne for til næste møde.
Ad 6 Skolepengesats
Skolepengesatserne for 2019 blev vedtaget. Vedlagt som bilag til referatet.
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Ad 7 Forretningsorden
Forretningsorden blev gennemgået.
I forbindelse med fotopolitik m.m. vil Bjarne revidere forretningsordenen, så den
lever op til kravene i GPDR. Bjarne præciserer at forretningsordenen
udelukkende er et internt dokument.
Ad 8 Skolens fødselsdag lørdag den 6. oktober
Skolen fylder 101 år. Fødselsdagen holdes på Gisselfeldengen i Hareskoven som
meddelt til forældremøderne. Nærmere besked kommer ud op til dagen.
Ad 9 Ny læreroverenskomst 2018- 2021, herunder skolens lønpolitik
Der er indgået ny overenskomst gældende til april 2021. Den samlede
økonomiske ramme for aftaleperioden udgør 8,1 % (lønstigning) hvoraf den
gennerelle lønstigninger udgør 5,6 %. Vi afventer stadig at få klar besked på
resultatet af overenskomsten gældende for skolens pædagoger.
Skolens Lønpolitik blev gennemgået og taget til efterretning.
Ad 10 Lokalplanforslag, masterplan
Det forventes at Gentofte Kommune vedtager ny lokalplan på næste
byrådsmøde. Lokalplanen muliggør at skolen kan komme videre med
udmøntningen af masterplanen. Herunder bliver et vigtigt arbejde at fremskaffe
finansiering og fondsstøtte til projektet.
Efter vedtagelse af lokalplan nedsættes et udvalg for prioritering af
masterplanens projekter og plan for det videre forløb.
Ad 11 Revidering af skolens trafikpolitik
Efter dialog med kommunen ændres parkering foran skolen på Mosebuen i
tidsrummet 7:30 – 8:30, til afsætning og kør (Kiss and Go). Det er informeret
ud til alle forældre, og de fleste efterlever dette.
Ad 12 Musikkredsen
Musikkredsen er kommet godt i gang. Der er omkring 114 børn og unge der gør
brug af musikkredsens tilbud i 2018/19. Vi har tilmeldt musikkredsen som
aktivitet til efterårsferien i tre dage mandag til onsdag. Tilsvarende
sommermusik som var en stor succes.

busses skole – mosebuen 1 – 2820 gentofte – 3969 0054 – kontor@busses.dk

Ad 13 Eventuelt
* Bestyrelsesmiddagen er aftalt til torsdag den 22. november klokken 18.
Tilmelding til Bjarne senest to uger før. Ulla bestiller bord.
* Næste ordinære bestyrelsesmøde er mandag den 3. december klokken 18:00.
Punkter vi skal huske:
- Masterplan
- Forretningsorden
- Tjenestetidsaftale – herunder forståelse af de 10 min. knyttet til lektioner
- Se årshjulet
*
-

Resten af året:
onsdag den 6. marts – gennemgang af skolens årsrapport, revisor deltager
torsdag den 4. april – generalforsamlinger
mandag den 6. maj
tirsdag den 2. juli – sommerafslutning

20/09/2018
Henrik og Bjarne
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SKOLEPENGESATS - PR. 01.01.2019
Bestyrelsen har på sit seneste møde torsdag den 20. september 2018, besluttet
nedenstående sats for skolepengene og betaling for fritidsordningen fra 1. januar 2019
og 1. august 2019.
SKOLEPENGE
Skolepenge betales samlet i 12 rater.
beg. - 3. klasse pr. måned.....
4. - 5. klasse pr. måned.....
6. - 9. klasse pr. måned.....
Det må forventes at satsen reguleres pr. 1. januar det følgende

pr.
kr.
kr.
kr.
år.

SKOLEFRITIDSORDNING
Der betales i 11 rater
beg. - 3. klasse (11 betalingsrater) pr. måned.....
4. - 5. klasse (11 betalingsrater) pr. måned .....

kr. 1.875 1.925
kr. 1.250 1.275

1/1
1/8
1.875 1.875
1.925 1.925
1.975 1.975

SØSKENDEMODERATION
Ved flere end 2 børn gives der 50 % på efterfølgende børn.
FORÆLDREFORENING
Optagelse
Kontingent uændret (500 kr. i marts og oktober)
INDMELDELSESGEBYR
Ved endelig indmeldelse betales et gebyr på....
Ved eventuel senere framelding tilbagebetales gebyret ikke.

kr. 1.825
kr. 1.000
kr. 3.650

KLASSEKASSE
Opsparing til afholdelse af lejrskoler søges fordelt over året og kan falde i alle andre
måneder end marts og oktober.
BETALING
Betalingen skal tilmeldes betalingsservice (PBS). PBS kundenummer består af
bogstaverne FO (O som Oskar) og et sekscifret forældrenummer der starter med et 0
eller et 1 tal eksempelvis 098773 (FO098773) eller 198773 (FO198773).
Forældrenummeret oplyses på girokortet fra PBS. Hvis der er tvivl, så kontakt skolens
kontor telefon 3953 0231 eller send en besked i ForældreIntra til: BUS (Busses Skoles
kontor).
Der betales i måneden forud. Skolepenge for august opkræves første bankdag i juli
(ingen opkrævning for fritidsordning). Skolepenge for september og betaling for
fritidsordning for august opkræves begge den første bankdag i august måned. Den
sidste rate for både skolepenge og fritidsordning opkræves den første bankdag i juni
måned.
Ved for sen indbetaling opkræves der et rykkergebyr på 100,00 kroner samt morarenter
på 2% pr. påbegyndt måned.
Det er muligt at søge om delvis friplads. Ansøgningsskema kan afhentes på skolens
kontor.
Bestyrelsen og Bjarne Højlund
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