Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 6. marts
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 5
Mødeleder: Lars
Fraværende: Stig
Afbud: Laila, Vibeke, Viggo og Anna.

Lars Devantier Kallestrup
Anna Sofie Bretvad Andersen
Laila Lagermann
Mette Rude Clemmensen
Peter Grønholt
Stig Rostgaard
Signe Storminger-Dalgaard
Ledig
Ledig
Gitte Kondrup
Jørgen Schou
Anne Jørgensen
Viggo Ottar Edvard Kjeldfred-Schjerning
Anna Luna Andersson
Vibeke Johnsen
Trine Bay
Simon Svenstrup
Bjarke Krøll Willemoes
Peter Nielsen

Formand
Næstformand
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep
Forældresupp.
Forældresupp.
Byrådsrep.
Med.arb.rep.
Med.arb.rep.
Elevrep.
Elevrep.
Eksternt medlem
Eksternt medlem
Skoleleder
Viceskoleleder
Afdelingsleder

(B) Punkt til beslutning
(D) Punkt til drøftelse
(O) Punkt til orientering
Tidspunkt
17.3017.40

Godkendelse af dagsorden og referat (B)
Dagsorden og referat godkendes.

Bilag

Ansvarlig
Peter

Referat:
Referatet og dagsordenen blev godkendt.
Nyt fra elevrådet (D)
17.4017.50

Viggo
Anna

Referat:
Der er fest for udskolingen på torsdag.
Fravær (O)

17.5018.00

x
Referat:
Simon har sendt bilag ud med dagsordenen.
Ved langtidssygemelding og efterfølgende vikardækning skal
der orienteres til forældrene så hurtigt som muligt.
Der blev givet en kort orientering om ledelsens data for
sygefravær i personalegruppen. Der var forældre, der
spurgte til vikarernes mulighed for at løfte vikaropgaven.
Skolen bruger færre vikarer end tidligere og generelt er
standarden bedre, da der i år bruges flere faste lærere som
vikarer. Enkelte løse vikarer lever ikke op til forventningerne
og det er skolen opmærksom på. Der blev efterspurgt en
opgørelse over hvor mange vikartimer de enkelte klassetrin
har haft i en given periode. Skolen er bekendt med de

Simon

klasser, der på grund af sygdom i en periode har mange
vikartimer.

18.0018.15

Økonomi (D)
Opfølgning på høring vedr. tildelingsmodel.
Nemøkonomi.
Central procedure for budgetopfølgning.

X
Bilag
kommer

Simon

Referat:
Lars og Simon har været til orienteringsmøde i centeret om
den nye tildelingsmodel. Lars orienterede fra mødet.
Hornbæk Skoles økonomi forbliver nogenlunde uændret.
Der er et uenighedspunkt mellem skolerne og centeret om
segregerede elever.
Fordeling efter faktiske elever og ikke bosiddende elever.
Punktet behandles i aften på børne – og
uddannelsesudvalget.
Simon orienterede om det nye økonomisystem, Nem
økonomi, der snart indføres.
Simon orienterede om en ny procedure for budgetopfølgning
i kommunen. Udviklingen i skolens budget for i år er som
forventet.
Bestyrelsens udtalelse om skiftende skema (B)
18.1518.45

Drøftelse af praksis for nedenstående formulering, der er en
ny tilføjelse til folkeskoleloven §45 stk.4.
En mulighed er at bruge den fremadrettet evaluering af
skolens principper, som bestyrelsens laver i foråret, til denne
udtalelse. Det er således mit forslag, at bestyrelsen udtaler
sig om principperne for skemaet.

Simon

” 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.”
Referat:
Simon lagde op til at bestyrelsen drøftede skoleårets rammer
og skemalægning som en del af gennemgangen af
principperne, - alternativt kunne det være et selvstændigt
punkt.
Punkter der ønskes belyst på næste SKB møde:
To ugers forløb
Aktive timer skal ikke ligge først på dagen.
Én fagtime skal ikke afslutte en kreativdag
Flere dobbeltlektioner
Spredning af fagene på dagen
Fortsat parallelagtige timer.
Kreative timer sidst på dagen
Lærernes input til skemalægning
Fremadrettet skal emnet – skoleårets planlægning - indgå
som en del af revideringen af SKB principper.

18.4519.05

Forældreinvolvering (B)
Workshop med skolebestyrelserne og Resonans 26.2. Simon
deltog for Hornbæk Skole.
Oplæg fra Signe og Mette.
Fremadrettet proces.
Referat:

X
Er sendt
ud

Signe,
Mette og
Simon

Simon fortalte fra mødet om forældreinddragelse.
Udfordringen er formodentlig størst på kommunens store
skoler.
Mette og Signe fremlagde deres oplæg som er sendt ud som
bilag. Besvarelser fra forældregruppen skal sendes til Signe.
Der var en drøftelse af, hvordan budskabet kommer bedst
muligt ud til kontaktforældrene.
De besvarelser der måtte komme samles af Mette og Signe
og bringes ind i SKB.

19.0519.20

Skolebestyrelsesvalg (B)
Hvordan vil vi sikre nye kandidater til bestyrelsen?

x

Lars

Referat:
Lars fremlagde procesplan for SKB valg.
Der er 4 SKB medlemmer der er på valg og 2 nye
suppleanter der skal vælges.
Mette stiller ikke op igen.
Peter overvejer sit kandidatur
Signe stiller op igen
Lars overvejer sit kandidatur.
Til vores åbent hus arrangement efter to ugers forløbet efter
påske kan der være et ”valg” møde, hvor der kan hverves
nye SKB medlemmer. Der er deadline for afklaring af sit
kandidatur for nuværende medlemmer d. 11. april.
Nyt fra Formand (O)
19.20-19.25

Lars
Referat:
Lars fortalte om diverse møder med centeret, der er omtalt
under de ovenstående punkter. Der har været meget
økonomisk.
Nyt fra medarbejdere (O)

19.25-19.35
Referat:

19.35-19.45

Anne fortalte, at vi ikke skal strejke. Vi er ved at ansætte en
ny medarbejder i både PUK og SFO. Der er ikke så mange
børn lige nu i PUK, men vi har mange medlemmer.
Vores klub er velbesøgt – både fritidsklub og ungdomsklub.
En god historie der bør deles i nærmiljøjet og på facebook.
Jørgen fortalte at lærerne heller ikke skal strejke og undrede
sig igen over at der er mange elever der på denne årstid
forsømmer skolen på grund af ferier m.m.
Nyt fra ledelsen (O)

Teaterprojekt
Bjarke fortalte om et meget vellykket teaterprojekt
og hvordan det er blevet til.

OK2018
Skolens personale skal ikke strejke.

Elevplaner i Meebook
Simon har opfordret forældrene til at gå ind på
Meebook.

MM.
Næste skoleårs planlægninger er godt i gang. Der er
gang i MUS samtalerne. Vi drøfter afdelingsopdeling
til skoleåret 19 / 20.
Vi drøfter en evt. forlængelse af pausetiderne.
Vi skal se på om der fortsat er mulighed for at
afkorte skoledagen.

Anne og
Jørgen

Simon



Simon fortalte om nogle personaleændringer.
6.årgang
Signe fortalte om bekymringer over at der er en del
elever fra 6. årgang der søger væk fra skolen til
sommer. Bjarke var enig i, at der er for mange der
måske forlader skolen. Skolen har en udfordring i at
formidle til forældrene, at vi har en god udskoling og
modvirke at børnene forsvinder til andre skoler.

Evt. (D)
19.45-19.50
Referat:
Evaluering af mødet (D)
19.50-20.00

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

Skoleårets skolebestyrelsesmøder 2017/2018:

Uge 15 – Onsdag 11/4
Uge 18 – Torsdag 3/5
Samt i efteråret uge: 36 – 40 og 45
Punkter til kommende møder:






Skoleårets planlægning: Timefordelingsplan, Fagfordeling (Simon)
Elevfravær (Bestyrelsen)
Trivselsundersøgelsen (Simon)
Der ønskes et punkt på et fremtidigt møde om samarbejde i åben skole. (Trine)
Skoleskift fra 6. til 7. årgang

