Referat
Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 8. november
Kl. 17.30 – 20.00
Personalerummet på 1. sal

Møde nr.: 4

Mødeleder: Lars
Fraværende: Anna, Mikkel Neumann
Afbud: Signe, Mikkel Frederiksen, Trine

Lars Devantier Kallestrup
Mikkel Frederiksen
Ann Christin Rødal Mahrt
Pauline Albrecht-Beste
Kasper Krog Andreasen
Stig Rostgaard
Signe Storminger-Dalgaard
Anna Sofie Bretvad Andersen
Lars Pedersen
Gitte Kondrup
Jørgen Schou
Anne Jørgensen
Anna Luna Andersson
Mikkel Martin Neuman
Vakant
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
17.3017.35

Godkendelse af dagsorden og referat (B)

Bilag

Ansvarlig

Referat:
Dagsorden og referat godkendt
Nyt fra elevrådet (D)
17.3517.45

Bjarke
Anna
Mikkel N.

Referat:
Eleverne var fraværende.
Bjarke orienterede om udskolingselevrådsmødet afholdt i denne
uge. Simon om fløjelevråd på mellemtrin.
Inden næste skolebestyrelsesmøde er der fælles-elevrådsmøde
for 3.- 9. årg

17.4517.55

Fravær og vikardækning (O)
Bilag fra Talkilden
Referat:
Orientering om fraværsniveauet blandt lærere som er fornuftigt,
men lidt højere end de to foregående år.
SFO og PUK ligger også meget fint med en fraværs procent på
under 4.

x

Simon

Debat om behov og formål med en mere detaljeret
vikardækningsrapport. Og om behov for kommunikation til
forældre.
På sidste møde blev det aftalt at Simon i næste nyhedsbrev til
forældrene kommunikerer om vikardækning.
Der er tidligere orienteret om, at der trækkes 4 årlige
vikarrapporter som ledelsesredskab. Bl.a. disse rapporter danner
baggrund for ledelsens løbende orintering af bestyrelsen om
fravær og vikardækning.
Ledelsen har adgang til data på fravær på fag og klasser og
bruger dette i deres arbejde med fravær og god vikardækning.
Forældre må altid gerne henvende sig til ledelsen, hvis de er
bekymrede / eller oplever stor vikardækning i deres klasse.

17.5518.05

18.1518.45

Økonomi (D)
Bilag fra NemØkonomi

Ændringer på specialområdet

Mindre administration

Diæter, 6. ferieuge og 17-06
Referat:
Simon orienterede om ovennævnte.
Samlet set betyder det muligvis en lille bedring i økonomien i
forhold til forventet resultat for 2018.
Afdelingsopdeling (O)
Information om ledelsens beslutning og den videre proces.

x

Simon

Simon
Bjarke

Referat:
Simon orienterede om at skolen efter en grundig og inddragende
proces har valgt at ændre skolens afdelingsstruktur fra 3
afdelinger (indskoling, mellemtrin, udskoling) til 2 afdelinger;
nemlig fase 1 (0-4. årgang) og Fase 2 (5. til 9. årgang).
Denne nye struktur træder i kraft august 2019.
Der vil blive set på behovet for ”overgangsordninger” primært
med henblik på at undgå unødig mange lærerskift for den enkelte
klasse/årgang.
Simon vil orientere alle forældre om dette i kommende
nyhedsbrev.

18.4519.00

Udskolingsmodel – fastholdelse (D)
Udskolingsmodel. Skoleskift fra 6. til 7. årgang. Branding.
Drøftelse af konsekvens og muligheder. Alle kan byde ind.
Sammenhæng med ny afdelingsstruktur

alle

Referat:
Debat om ovennævnte. Fokus på fastholdelse af elever ved nye
overgange, som konsekvens af ny afdelingsstruktur. Fokus på
generel branding og kommunikation i hele forløbet 3.-7. klasse.
Arbejdsgruppe nedsat: Ann-Catrine, Bjarke, Simon,
Hvordan taler vi om skolen (D)
19.0019.20

Vinkler kunne være:

Karakterer

Udskolingsmodel

Pauline
Simon





Faglighed
Vikarsituationen
Skoledagens længde

Referat:
Fokus på de generelle fortællinger og hvordan vi taler om skolen.
Fokus på at udfolde de gode fortællinger og at medinddrage
forældre og elever i forhold til dette. Se foregående punkt.
Nyt fra medarbejdere (O)
19.2019.30

Referat:

Anne og
Jørgen

PUK: arbejder aktuelt bl.a. med brætspil – som giver gode
pædagogiske muligheder.
Lærere:fokus på ny afdelingsopdeling
Periode hvor der afholdes mange skolehjem-samtaler
Nyt fra ledelsen (O)
19.3019.40

19.4019.50

19.5019.55

19.5520.00

Simon
Referat

Styrkelse af den pædagogiske ledelse, ansættelse af
pædagogisk afdelingsleder med tværgående funktioner.

Kommunal strategi – fokus på relationer

Fælles pædagogisk Forum med Hellebækskolen om
klasseledelse. God eftermiddag.

Trivselsundersøgelse for medarbejderne er netop afsluttet
(vi afventer resultaterne)
Nyt fra Formand (O)

Næste møde flyttes fra uge 3 til uge 4.
Referat:
Dorthe flytter kalender-invitationen - nyt møde d. 22/1-19
Evt. (D)

Lars

Lars
Referat:
Pauline orienterede om fordrag med Louise Klinge.
Simon ønskede, at punkter på listen over kommende punkter
blev kvalificeret ved, at den ansvarlige/ den der har ønsket
punktet står for en kort intro.
Evaluering af mødet (D)
Lars
- Dagsorden og mødeledelsen
- Opklaringer til referent
- Punkter til kommende møder
Referat:
Ingen kommentarer

Skoleårets skolebestyrelsesmøder 2018/2019:

Uge 45: Torsdag den 17.30 – 20.00
Uge 4: Tirsdag den 17.30-20.00
Uge 12: Onsdag 17.30 – 20.00
Uge 17: Torsdag 17.30 – 20.00
Uge 21: Mandag 17.30 – 20.00

Punkter til kommende møder:

Ordens- og værdiregelsæt (SI, Ann Christin, Pauline)









Sundhedspolitik (Signe og Fie)
Hvordan taler vi om skolen (Pauline)
Teknologiforståelse (tema-møde, BW)
Vikardækning / faglighed (Lars)
Indskolingen (tema-møde, Mikkel)
Elevfravær (Bestyrelsen)
Samarbejde i åben skole. (Trine)

