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Beretning fra Konst. skoleleder

Økonomi december 2015:

Per Birch
STU Viborg
Klubben
Rosenstræde
Klostermarken 16

STU Fritid

-995
-891 Kan mangle lidt taxa kørsel der ikke er helt afsluttet
33 Merforbrug på løn (aftentillæg)
54 Udgifter til forbrug (el, vand og varme + alarm+aba)
-191 Ansættelsesstop + nedjustering af IT. Der var lavet en fejlberegning af taksten på
de unge fra Klostermarken (Fritid).

Da det indtil den 15 januar har været muligt at kontere regninger i regnskabet for 2015 er der endnu ikke et 100% samlet
overblik over hvordan det endelige resultat for 2015 er blevet. Ligeledes arbejder vi på at få tallene for 2016 klar, så vi
kan få et overblik over hvordan året kommer til at se ud. Vedr. vores elevtal ligger det pt. på 100, hvilket er stabilt.
Forventningerne til elevtallet fra august 2016 er stort set uændret, dette bygger dog udelukkende på et skøn ift. de unge
der er ude på de skoler, der normalt leverer til STU og som er i målgruppen for et STU forløb. Hvordan den nye
socialpolitik spiller ind ift det fremadrettede optag på STU, kendes ikke endnu.
Byggeriet:
Der er ingen ændringer ift. den plan der er lagt for ibrugtagning, hvor etape 1 er sat til januar 2017 og etape 2 april 2017.
Der har netop været besigtigelse af klostermarken for entreprenører ift. den kommende licitation.
Ledelse:
Der er endnu ikke nogen tidsplan for hvornår stillingen som leder på STU skal slås op, da den jo stadig er afhængig af
stillingen som leder af handicap. FagMED har dog godkendt at ledelsen på STU og Skriversvej fremover skal varetages
af sammen person. Dette giver god mening ift. det samarbejde der både er og på sigt kan udvikles mellem de 2 steder.
Som ny leder har det dog været en stor opgave at få fordelt tiden på en retfærdig måde mellem stederne, da der har
været rigtig mange opgaver der skulle løses på både STU og Skriversvej. En af de overordnede fællesnævnere har været
at få kigget på en fremtidig strukturering af teams på STU og grupper på Skriversvej. Dette arbejde er igangsat på STU
og pågår på Skriversvej. Jeg har haft et ønske om at kunne være mere ude i de enkelte teams og overvære
undervisningen, men det store arbejdspres med rigtig mange møder og mit eget ønske om at være tilgængelig for
personalet i den proces vi netop har været igennem, har foreløbig gjort dette ønske umuligt. Af fremtidige tiltag er bl.a.
fokus på Kerneopgaven, implementering af den nye socialpolitik og hvordan vi bliver en mere integreret del af handicap
området.
Personale:
Sygefraværsprocenten er desværre steget en smule igen, så den nu ligger på 5,17% det er dog stadig under sidste års
niveau. Den høje procent skyldes bl.a. længerevarende sygemeldinger og situationen omkring afskedigelser har også
haft en indvirkning. Ift. besparelserne har Lotte fået nyt job på Karup skole fra medio januar. Nils Anker starter på Viborg
private realskole pr 1 februar. Resten af de afskedigede medarbejdere er stadig på STU’en og trods deres situation
udfører de et stykke super godt arbejde. Jesper P er flyttet fra team 1 til team 4 foreløbig frem til sommerferien.
På kontoret, har vi nu Helle og Anette der deler de administrative opgaver og skolesekretær opgaver mellem sig.
Med venlig hilsen
Per Birch

