Referat
Bornholms Provsti – Møder

19-05-24 FSB-bestyrelsesmøde - d. 24-05-2019 kl. 14:00 til 15:00
Deltagere:
Jesper Jørgensen, Jens Christian Hansen, Ulla Didriksen, Svend Aage Kristoffersen og Johannes Gregers
Jensen
Afbud fra Maiken Adelsten og Per Munch Jensen
Øvrige deltagere: Oddrun Aasebø Rønne

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt med tilføjelse af nyt punkt 4:
Funktionsbeskrivelse v05-19 til godkendelse

2 - Præsentation af Oddrun

Johannes orienterede om ansættelsesprocessen, og
Oddrun præsenterede sig selv, om
uddannelsesbaggrund og tidligere jobs.
Oddrun orienterede om forestående opgaver i FSB
og om besøg hos alle øens grundskoler,
menighedsråd og ansatte i folkekirken.
Alle bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig.

3 - Økonomi

Regnskabsopgørelse for perioden 1. januar - 24. maj
2019 blev gennemgået.

Sager:
(FSB) Økonomi - budget, regnskab mv. - 2018-2019
(2019 - 4406)
Bilag:
Regnskabopfølgning pr. 24-05-19

4 - Funktionsbeskrivelse v05-19 til godkendelse

Sager:
(FSB) Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm - Møder
2019 (2019 - 322)
Bilag:

Den udleverede funktionsbeskrivelse blev tilrettet
efter en drøftelse, og den blev herefter godkendt af
bestyrelsen.
Den endelig udgave udsendes til alle
bestyrelsesmedlemmer og Oddrun.

Aktdokument, FSB funktionsbeskrivelsen, ver 05-19

5 - Siden sidst

Provsten orienterede
Oddrun orienterede om et nyt logo for FSB.

6 - Næste mødedato

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til fredag den 30.
august 2019 kl. 14.00

7 - Eventuelt

Ingen bemærkninger

2019 - 14023 - Bornholms Provsti – Møder 24-05-2019, 14:00

2019 - 14023 - Bornholms Provsti – Møder 24-05-2019, 14:00

== MØDE 19-05-24 FSB-bestyrelsesmøde == PUNKT 3 Økonomi == BILAG 1

24-05-2019

Folkekirkens Skoletjeneste på
Bornholm
Husleje
Stillingsopslag mv
Løn
Befordring
Anskaffelser, fortsat etabl/opstart
Hjemmeside og andet IT
Telefoni
Kurser, møder, rejser
Lærerarr. og kursusmateriale
Kontorhold
Forplejning møder mm
Regnskabsføring
I alt før stiftsbidrag
Stiftsbidrag, ansøgt
I alt før projekter
Projekter
Total for FSB
Herudover overført pulje fra 2018

Budget
01.01 - 31.12.2019
24.000
0
220.000
10.000
15.000
10.000
1.500
10.000
30.000
5.000
5.000
18.000
348.500
-60.000
288.500
100.000
388.500
112.300

Forbrug
01.01 - 24.05.2019
12.500
26.539
61.190
1.638
0
875
264
592
0
0
697
6.657
110.951
0
110.951
22.733
133.684
0

Rest budget
11.500
-26.539
158.810
8.362
15.000
9.125
1.236
9.408
30.000
5.000
4.303
11.343
237.549
-60.000
177.549
77.267
254.816
112.300
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Funktionsbeskrivelse og mål til medarbejder til
Folkekirkens Skoletjeneste på Bornholm
Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm (FSB) har som mål at støtte grundskolens arbejde med
formidling af kristendom, kultur og etik i tæt samarbejde med folkekirkerne på Bornholm og
dermed fremme det lokale samarbejde mellem skole og kirke som to kulturinstitutioner i
lokalsamfundet.
Formålet er at styrke folkeskolens undervisning, så eleverne lærer om kristendom og dens
betydning for dansk kultur og dermed. Samarbejdet skal sikre pædagogisk kvalitet, udvikling og
koordination samt synliggørelse af FSB´s tilbud og dermed udgøre bindeledet mellem skoler og
folkekirker på Bornholm
Indholdet i arbejdet:
 Udarbejde undervisningsmaterialer, forløb og lærerkurser, som kan supplere og støtte
lærernes dagligdag og årsplanlægning
 Etablere et ødækkende fagligt kontaktnet til skolerne
 Etablere et ødækkende kontaktnet til folkekirkerne, arbejde tæt med folkekirkens ansatte
og gøre brug af kirkernes ressourcer.
 Personligt indgå i forskellige formidlingsrelationer i samarbejde med skoler og kirker.
 Sikre tværgående videns- og erfaringsdeling dels i samarbejdet med Skoletjenesten
Bornholm og øens mange kunst, kultur og naturinstitutionerne og dels med CFU.
 Udarbejde og vedligeholde hjemmesiden og katalog
 Gøre FSB kendt i skoleverdenen og løbende kvalitetssikre FSB´s tilbud
 Udarbejde en årlig statistik på antallet af brugere af både undervisningsmaterialer, besøg
og rådgivning

På baggrund af ovenstående funktionsbeskrivelse er målet med stillingen således:
 At skolerne i stigende grad vil benytte FSB´s tilbud
 At tilbud om lærerkurser udarbejdes og formidles ud i god tid
 At næste års FSB -undervisningstilbud altid udkommer i maj ved lærernes fagfordeling og
planlægning af næste år
 At hjemmeside og katalog bliver benyttet
 At børn og unge opnår et bredere helhedssyn på folkekirken
 At samarbejdet mellem folkekirkerne og skolerne synliggøres
 At folkekirkerne opnår øget erfaring med undervisning af børn og unge
 At den årlige statistik viser stigning af brug af FSB´s materialer og undervisningstilbud
 At FSB bliver kendt som en positiv og givende medspiller i skolen
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