Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 23. november
Kl. 17.30 – 21.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 3
Mødeleder:
Fraværende:
Afbud: Peter G., Jørgen Schou.

Tidspunkt
17.3017.40

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

Dagsorden og referat godkendes.

Viceskoleleder
SFO-leder/sekretær
Bilag
Ansvarlig
Obs.
Puk

Bjarke

Referat:
Referatet godkendt. Der var et ønske om at dagsordenen bliver
udsendt som pdf fil. Der ønskes et punkt på et fremtidigt møde
om samarbejde i åben skole.
Nyt fra elevrådet
17.4017.50

Viggo
Anna
Referat:
Der er et ønske om en skolefest for udskolingen.
Der er tilfredshed med den nye vandautomat i F- fløjen.
Der har været et fælles elevrådsmøde for elevrådene i
kommunen, hvor der blev ønsket et sted hvor alle unge i
kommunen kan mødes. De unge her i byen vil gerne have et sted
at være i weekenderne.
Valg af eksterne medlemmer til skolebestyrelsen

17.5018.00

Signe
Referat:
Vi bød velkommen til Trine som er det nye eksterne medlem af
skolebestyrelsen.

18.0018.45

Høring
Udarbejdelse af høringssvar

Lars og
Simon

Referat:
Simon præsenterede høringsopgaven og fortalte om A-MEDs
høringssvar.
Der var en drøftelse af de forskellige punkter i høringsmaterialet.
Simon samlede op i det udsendte høringsskema.
Lejrskole
18.4519.00

x

Simon

x

Bjarke

Ledelsens forslag til ny model
Referat:

19.0019.15

Simon og Bjarke præsenterede det bilag, der er sendt ud med
dagsordenen.
Det blev anbefalet, at der fastholdes et arrangement for 7.
årgang som ”et ryste sammen” arrangement.
Det vil stadig være muligt for kontaktforældrene at lave
arrangementer for klasserne / årgangene.
Der var tvivl om en årgang var blevet forbigået i
overgangsordningen.
Vikar
Ledelsens forslag til nye retningslinjer
Referat:
Bjarke gav lidt historik i forhold til vikardækningen. Hornbæk
Skole har altid givet mange vikartimer i forhold til andre skoler i
kommunen. Alle lærere har i år fået vikartimer i
opgaveoversigten, der bruges før løse vikarer tilkaldes. Derefter
præsenterede Bjarke skolens forslag til nye vikarprincipper.
Kvaliteten af vikardækningen blev drøftet – både de løse vikarers
indsats og de muligheder skolen har for mere faste vikarer.
Bestyrelsen opfordrede til, at alle lærere udarbejder
vikarmateriale der er i klasserne, hvis de skulle blive syge.
Bestyrelsen tager ledelsens forslag til efterretning, men med et
ønske om at vikardækningen følges løbende i SKB.
Fravær
Orientering om udviklingen i fravær og sygefravær.
UDSAT
Referat:

19.1519.35

Økonomi
Den nye handleplan er nu politisk godkendt.
Der er indført et nyt excel-baseret system til
regnskabsopfølgning.
Regnskabsopfølgning i ny model.
Ny regnskabssystem for 2018 NemØkonomi.
Proces og indledende drøftelse af budget 2018.
Referat:
Simon redegjorde kort for den økonomiske plan for skolen i de
kommende år. Vi får et nyt regnskabssystem for alle skoler til
næste år.

Simon
x

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

19.3520.20

Årets indsatsområder og prioriteringer
Har bestyrelsen nogen specielle indsatsområder for det
kommende år de ønsker sat på dagsordenen i året der kommer.
Har det økonomiske konsekvenser.

Lars

Referat:

Udsat
Nyt fra Formand
20.20-20.25
Referat:

Lars

Lars har været til møde i centeret om økonomitildeling. Lars har
fået en henvendelse fra en forælder om lektier. Denne forældre
har ikke sendt det udbedte materiale. Lars ønsker en afløser til
marketingsudvalg, da han er meget ophængt med det øvrige SKB
arbejde.
Indtil der er forældre, der melder sig tilmarkedsføringsudvalget,
ligger det stille.
Nyt fra medarbejdere
20.25-20.35
Referat:

20.35-20.45

Anne fortalte, at PUK personalet føler sig trængt på grund af flere
medarbejderes arbejde i skolen.
Nyt fra ledelsen

Vikardækning – udfordring af bestyrelsens principper
Referat:
Simon fortalte at skolen er i en situation, hvor skal afskediges to
medarbejdere. SKB medlemmerne har fået et notat tilsendt om
processen.

Evt.

Anne og
Jørgen

Simon

20.45-19.50

Næste møde
Der foreligger endnu ikke en adm. Kalender for foråret 2018.
Referat
Viggo kommenterede at som et resultat af flere uger med andre
aktiviteter på meget kort tid har fået mange lektier for.
Undervejs i mødet blev der drøftet et ønske om at debattere
muligheden for at afkorte skoledagen. Punktet skal tages op på
næste møde.
Der ønskes en introduktion for skolebestyrelsens medlemmer af
hvordan udskolingen er organiseret og hvorfor den er organiseret
som den er.
Næste møder i SKB er ikke fastlagt endnu.
Evaluering af mødet

20.50-21.00

Lars
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder
Referat:

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
Udtalelse om skiftende skema

