Referat
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 27. september
Kl. 17.30 – 21.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 2
Mødeleder:
Fraværende:
Afbud: Mette, Anna Luna, Stig, Vibeke

Tidspunkt
17.30-17.40

17.40-17.50

Lars Devantier Kallestrup
Formand
Anna Sofie Bretvad Andersen
Næstformand
Laila Lagermann
Forældrerep.
Mette Rude Clemmensen
Forældrerep.
Peter Grønholt
Forældrerep.
Stig Rostgaard
Forældrerep.
Signe Storminger-Dalgaard
Forældrerep
ledig
Forældresupp.
Ledig
Forældresupp.
Jørgen Schou
Med.arb.rep.
Anne Jørgensen
Med.arb.rep.
Viggo Ottar Edvard Kjeldfred-Schjerning
Elevrep.
Anna Luna Andersson
Elevrep.
Vibeke Johnsen
Eksternt medlem
Ledig
Eksternt medlem
--------------------------------------------------------------------------------Simon Svenstrup
Skoleleder

Bjarke Krøll Willemoes
Peter Nielsen
Godkendelse af dagsorden
og referat
Ole Raslow

Viceskoleleder
SFO-leder/sekretær
Bilag
Ansvarlig
Obs.
Puk

Dagsorden og referat godkendes.

Bjarke

Referat:
Referat Godkendt
Vedr. dagens dagsorden: Under punktet økonomi tages følgende
op:
Klub-besparelse + skitserede besparelser for skolen
Nyt fra elevrådet
Der er valgt nyt elevråd samt repræsentanter til bestyrelsen.
-Præsentation

Viggo
Anna

Referat:
Viggo præsenterede sig selv og fortalte om elevrådets seneste
møde, der bl.a. havde omhandlet valg af formandskab, opfølgning
på trivselsdagene før sommerferien, møde i kommunens
fælleselevråd .
Valg af eksterne medlemme til skolebestyrelsen
17.50-18.00

Lars
Der skal vælges/inviteres et eksternt medlem til bestyrelsen.
Vibeke Johnsen fra ES-Nord har sagt ja til at fortsætte et år
mere.
Idrætsforeningen stiller med xxx som kandidat.
Der er ikke andre kandidater pt. men der er svarfrist til fredag.
Referat:
Vibeke er valgt, Simon følger lige op på at Vibeke fortsat har
mulighed for at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Der er ikke kommet andre kandidater efter annoncen

Men idrætsforeningen vil gerne stille med en kandidat som
bestyrelsen så vælger. Signe Storminger-Dalgaard følger op med
idrætsforeningen

18.00-18.10

Fravær
Orientering om udviklingen i fravær og sygefravær

x

Simon
Peter

Referat:
Faldende sygefravær på lærerdelen
Mindre langtids-fravær
Opmærksomhed på at der også forekommer planlagt fravær
(lejrskoler, kurser, omsorgsdag mv.)
Fravær også faldet markant i SFO og PUK.
Peter orienterede om ”rask og glad forløb”, der er gennemført i
klub og SFO som en del af kommunens indsats for at nedbringe
fraværet

18.10-18.40

Blå mandag
Drøftelse af skolebestyrelsens holdning til at skolen giver
eleverne fri til blå mandag.

Bjarke

Referat:
Enighed om at blå mandag fastholdes, men at skolen gør det
tydeligt at det er én fælles blå mandag.
Økonomi
18.40-19.10

Den nye handleplan er godkendt i direktionen, og vi afventer en
politisk stillingtagen ifm. budgetforhandlingen.
Skolen begynder allerede nu at implementerer besparelserne, da
det under alle omstændigheder er nødvendigt ift. at skabe
balance i økonomien.
Referat:
Budgetforlig; eneste reelle besparelse er på åbningstider i PUK
På ”plus-siden” er en ”2-spormodel” i forhold til generelle
økonomiske tildeling.
Et engangsbeløb til dækning af ekstraordinære udgifter til
segregerede elever
MEN, -skolens økonomiske handleplan kræver fortsat en række
besparelser.
Primært på følgende områder:
Kantinen
Lang debat, om kantinen, og orientering om den nye ordning som
madvognen.dk forsøger at kører som et pilotprojekt, hvor
pensionister / andre frivillige inddrages til madudleveringen.
Flere gav udtryk for at man på sigt kunne overveje om eleverne
som en del af skoledagen kunne inddrages i et kantinetilbud.
Lejrskole
Ønske om at gøre lejrskole billigere for skolen, men ikke kortere
eller færre lejrskoler. Inddrage forældre og klassen i at generere
nogle penge.
Simon gjorde opmærksom på at det er svært at opnå besparelsen
uden at afkorte eller fjerne en hel lejrskole.
Forslag om at undersøge sponsorater som en generel mulighed.
vikardækning

x

Simon

Accept i bestyrelsen af at der aflyses undervisning og hjemsendes
i et vist omfang for de større elever. Der skal holdes øje med, at
det ikke rammer de samme elever.
Der skal laves nogle principper for det.
Ordvalg; ikke hjemsendelse, men arbejde hjemme, konvertere til
studietid/lektietid på skolen (selvstudie)
Besparelse på undervisningsmaterialer/ drift mv.
Bestyrelsen var skeptiske over for besparelser på dette område,
men håbede at der kunne findes fornuftige besparelser, der
ramte undervisningsmaterialer (Bøger og digitale) mindst muligt.
Vedr. besparelse på åbningstid i klubben
Peter orienterede om, at der skal bespares ½ time pr dag , så der
åbnes senere. Dette giver udfordringer i forhold til, at der
allerede er mødt elever ind i klubben. Derfor betyder det reelt en
generel besparelse,/effektivisering som betyder nednormering og
eller reduktion i aktiviteter.
Partnerskab
19.10-19.20

Orientering.
Udkast om partnerskab skal politisk behandles i sept.
Referat:
Partnerskabsaftalen er taget politisk til efterretning.
Lars og Simon aftaler snarest et fælles møde med
Hellebækskolen, fx en 1 time eller 1½ af et ordinært
bestyrelsesmøde

19.20-19.50

Udtalelse om skiftende skema
Drøftelse af formen for nedenstående formulering, der er en ny
tilføjelse til folkeskoleloven §45 stk.4.
En mulighed er at bruge en fremadrettet evaluering af skolens
principper til denne orientering.

Simon og
Lars

” I forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår
forelægger skolens leder det kommende skoleårs skemaer for
undervisningen og rammerne for skiftende skemaer for
skolebestyrelsen, med henblik på at skolebestyrelsen kan afgive
en udtalelse herom.”
Der skal fastlægges en procedure for behandlingen af den nye
mulighed i folkeskoleloven. Punktet tages op sammen med
skolens overordnede principper.
Referat:
Punktet udsat til et senere møde, se dog nederst tema-ønsker til
kommende bestyrelsesmøder

Årets indsatsområder og prioriteringer
19.50-20.20

Har bestyrelsen nogen specielle indsatsområder for det
kommende år de ønsker sat på dagsordenen i året der kommer.

Lars

Referat:
Punktet udsat til et senere møde
Nyt fra Formand
20.20-20.25
Referat:
Afgivet høringssvar om manglende dagtilbudspladser

Lars

Formændene er indkaldt til møde med bl.a. centerchef Rikke
Reiter i næste uge
Nyt fra medarbejdere
20.25-20.35

20.35-20.45

Referat:
Jørgen orienterede om lærernes vikarpulje – der giver nogle
udfordringer i en travl hverdag
Nyt fra ledelsen

Vikardækning – udfordring af bestyrelsens principper

Ole, Anne
og Jørgen

Simon

Referat:
Vikardækning var behandlet under punktet ”økonomi”
God skolefest, på trods af vejret
Forskningsprojekt læsemakker 3., 5. og 8. årgang
Flot Fernisering på Jorn- / Heerup-projekt

Evt.
20.45-19.50
Referat:
intet
Evaluering af mødet
20.50-21.00

Lars
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder
Referat:
Tilfredshed med et møde, hvor der havde været tid til at debat og
dialog om de vigtige punkter.

Skoleårets skolebestyrelsesmøder 2017/2018:
Uge 35: Tirsdag d. 29. august
Uge 39: Onsdag d. 27. september.
Uge 47: Torsdag d. 23. november

Punkter til kommende møder:






Afkortning af skoledagen hvad er mulighederne / lovgivningen
Tema – information om udskolingen
Tema- overgang mellem 6. og 7. årgang
Elevfravær
Trivselsundersøgelsen

