Referat
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 11. april
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 6

Mødeleder: Lars
Fraværende:
Afbud: Peter G., Peter N., Mette, Stig,
Viggo, Trine

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
Bjarke

Referat:
Velkommen til Gitte Kondrup, som er ny tilforordnet
byrådsrepræsentant i skolebestyrelsen.
Referatet blev godkendt.
Dagsorden godkendt med ønske om at følgende mindre punkter
blev taget op.:
Ordens- og værdiregelsæt
Åben skole på fredag - bestyrelsesdeltagelse
Nyt fra elevrådet (D)
17.4017.50

Referat:
Anna fortalte om elevrådets fest for 7- 9. årgang som gik godt –
det var sjovt, og det fungerer godt på tværs af årgangene. Jørgen
kommenterede som lærer, at festen havde været en succes.
Elevrådet havde ikke holdt møde siden sidste SB-møde, men
noget af det der er højt på prioriteringslisten, er et bedre udeområde til de store elever.
Ledelsen og bestyrelsen var positive over for dette. Og Simon
foreslog at der til en start evt. kunne anskaffes nogle
bænkeborde, som fx kunne stå op ad den gamle sal i
skolegården.

Viggo
Anna

Forslag om at det evt. også kunne være ved den gamle Søren
Kanne-legeplads, ligesom noget med pallemøbler/ byg blev
nævnt.

17.5018.00

Fravær (O)
Information om arbejdet med at skaffe bedre data om klassernes
vikardækning.
Der arbejde på en løsning med Officekurser.dk

x

Simon

X

Simon

Referat:
Personalefravær: fortsat lavt, men en lille stigning i tallene pga.
af aktuel langtidssygemelding.
Bedre data vedr. de enkeltes årganges/ klassers vikardækning:
Der arbejdes på en løsning sammen med firmaet officekurser.dk
så ledelsen kan få mere detaljeret info om vikartimer på enkelte
årgange og fag.
Systemet skal tilrettes og automatiseres.
Bestyrelsen bakkede op om at ledelsen går videre med dette.

18.0018.10

Økonomi (D)
Tildelingsmodel besluttet.
Central procedure for budgetopfølgning.
Referat:
Simon orienterede om tildelingsmodel og central procedure for
budget-opfølgning
Lokalt på skolen forventes driften i balance/ følger budgettet.
Evt. merforbrug i forbindelse med segregerede elever, der
kommer til skolen / skoledistriktet.
Pt pågår en debat mellem centeret(forvaltningen) og skolerne om
inklusionsudgifter - hvad bruges på inklusion lokalt på skolerne.
Skoleårets planlægning mm. (B)

20

Punktet er en ”sammensmeltning” af punkterne a) Bestyrelsens
udtalelse om skiftende skema b) Skoleårets
planlægning/timefordelingsplan.
Områder der er aftalt en belysning af:

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
Referat:
Bjarke orienterede indledningsvis om hvordan og med hvilke
begrundelser skoleåret og skoleugen er organiseret. Herunder
bl.a. arbejdet i 8- og 2-ugersperioder, tværfaglig dag i indskoling
og mellemtrin, samarbejde i udskolingen om ”specialer” med
Hellebækskolen. Desuden om skolens organisering af
understøttende undervisning, som der netop nu har været et
”serviceeftersyn” af og som der er udarbejdet retningslinjer for.
Herefter orientering om principper for skemalægning og om de
ovennævnte spørgsmål / synspunkter, der blev rejst på sidste
bestyrelsesmøde.

Bjarke

Opmærksomhed på at skemalægning er temmelig komplekst, og
at der altid vil være noget vi må gå på kompromis med.

10

Forældreinvolvering (B)
Besvarelser drøftes.

Signe og
Mette

Referat:
Signe orienterede: Der er kommet input fra forældre – 2 årgange.
Forslagene vedrører det helt tæt på. Gode idéer vi lokalt kan
arbejde videre med.
Vurderingen er, at der ikke er brug for yderligere proces i forhold
til forældreinvolvering sammen med centeret
Mette og Signe svarer centeret og informerer kort
kontaktforældrene om resultatet af forældreinvolveringen.

10

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

Lars

Referat:
Valgmøde d. 24. april Signe, Lars og Fie deltager fra bestyrelsen.
Skolebestyrelsens principper vedhæftes invitationen til valgmøde
Mette, Laila og Peter G. stiller ikke op igen.
Simon afklarer med de ikke tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Mette deltager sammen med ledelsen i en ”bod” til Åben hus –
dagen (13. april)
Tilsyn med bestyrelsens principper (D)
20
Referat:
Følgende foreslås justeret / ændret i principperne:
Punkt 1 dot 3; ønskes ændret til noget med at:
”specialundervisningen lægges så det er mest hensigtsmæssigt i
forhold til elevens faglige udvikling/trivsel.”
Punkt 2 – dot 5 – princippet tilpasses således at der i udskolingen
kan aflyses undervisning i ydertimer (frem for ukvalificeret
vikardækning)
Punkt 4 – der skal nedsættes en arbejdsgruppe efter
sommerferien med deltagelse af ca. 2 forældre + 1 medarbejder
og en leder.
Punkt 5
Intet
Punkt 6.
Dot 1: Der er ønsker om at konkretisere forventningerne til
forældrene.
Dette sammenkædes med, at Simon arbejder videre med et
udkast til ordens- og værdiregelsæt på baggrund af udvalgets
arbejde

X
Kommer
senere

Simon

Punkt 7
Dot 2 – tilføjelse om at lærerne lidt mere aktivt inddrager /
sætter kontaktforældrene i spil i forhold til konkrete opgaver /
udfordringer.
Dot.4 - er der evt. behov for justering her??
Diverse
Under punkt 3 foreslås indføjet noget omkring de ikkeuddannelsesparate – Bjarke og Fie laver udkast.
Underpunkt 9 - samarbejde med de eksterne tilføjes også: UUvejleder.
Simon indføjer ovennævnte i et nyt udkast til principper til næste
møde.
Forslag om at sundhed får et nyt og separat punkt i principperne.
Dette tages op til overvejelse i forbindelse med, at punktet
sundhedsindsats tages op på kommende bestyrelsesmøde.

5

Høring vedr. Lukkedag i sfo og klub (B)
Kort mundligt oplæg

X
Er sendt

Lars

Referat:
Bestyrelsen bakker op om planen.
Høringssvar; Simon udarbejder – Lars godkender
Høring vedr. Kalender 19-21 (B)
5

Kort mundligt oplæg

X
Er sendt

Referat:
Bestyrelsen bakker op om den fremsendte plan.
Ja til en dag med lørdagsundervisning i skoleåret 19-20
Høringssvar; Simon udarbejder – Lars godkender
Nyt fra Formand (O)
19.2019.25

Lars
Referat:
Intet nyt
Nyt fra medarbejdere (O)

19.2519.35

Referat:

Anne og
Jørgen

Jørgen orienterede kort om 2-ugersperiode, evt. lockout mm.
Nyt fra ledelsen (O)
19.3519.50

Simon
Referat
Simon orienterede om følgende:

Eventuel lockout

Personalesituationen (lærere der er stoppet,
nyansættelser)

Den understøttende undervisning (USU) (reviderede
retningslinjer efter ”serviceeftersyn”)

Skolens holdning til lektier

Indsatsområde for det kommende år er 21. århundredes
kompetencer – med særligt fokus på Lego, kodning og
digitalisering.

Evt. (D)
19.5019.55

Referat:
Intet
Evaluering af mødet (D)

19.5520.00

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

HUSK: til næste møde:
- information om skolens nye retningslinje vedr. lektier.
- Der skal et punkt på om det videre arbejde med en evt.
sundhedsindsats.

Skoleårets skolebestyrelsesmøder 2017/2018:

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

