Referat skolebestyrelsesmøde nr. 7 – afholdes
delvist sammen med dagtilbud
Onsdag 5. april kl. 18.30 i Jernløse

DELTAGERE
Bo, Jacob, Signe (ledelse), Jesper, Erik, Gert, Ulf, Karen Marie, Inge, Mads, Tanja, Signe Sode, Kasper, Kenneth, Dorthe,
Bente Hjarsbæk
+ dagtilbud

FRAVÆRENDE

REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET
Eleverne er ikke inviteret med til mødet, da det er et fællesmøde mellem dagtilbud og skole

Punkt 1
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Præsentationsrunde – under spisningen
Ledelsen
Billedmateriale er vedhæftet som bilag

Punkt 2 15 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Organisationsdiagram - billedmateriale
BOP/Dorte
Gennemgang af hvordan distriktet lige nu har ledelse på matriklerne

Punkt 3 20 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Kommunikationsplan – fælles kommunikation
BOP
Kommunikation – oplæg til hvilke ideer vi arbejder med i forhold til kommunikation.
Facebook, nyhedsbreve, foldere etc.
Bestyrelsen inviteres til at komme med ideer til det videre arbejde.

Referat
Punkt 4 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Samskabende pædagoger – Før SFO
Dorte
Orientering om det videre arbejde
Klargøring til forskningsprojekt.
Det videre arbejde med at udbrede overgange fra dagtilbud til skole.

Referat
Punkt 5 5 min
Referat

Eventuelt

Skolebestyrelse
Punkt 0A
Beslutning

Godkendelse af referat fra tirsdag 31. januar 2017
Godkendt

Punkt 1 25 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Diverse orienteringer og input til ledelsen
BOP – bestyrelsen
Formand og bestyrelse:
1. Håndtering af skolebestyrelsen og evt. formandsskifte efter sommerferien
a. ideer, suppleringsvalg etc.

Referat

Skoleledelse:
2. Udsat besættelse af pæd. Leder Jernløse – håndtering af ledelsessituationen på
Skovvejens Skole frem til 1/8
3. Økonomi og indkøb med omtanke – Holbæk kommunes økonomi/vores økonomi
4. Nedsættelse af arbejdsgrupper: Pædagoger i undervisningen, skoleårets planlægning,
kommunikation/forældresamarbejde og specialtilbud på Skovvejens Skole.
1. Formand og næstformand udtræder af skolebestyrelsen fra næste skoleår. Formand
er åben for at forsætte valgperioden ud. Vi er så heldige at lokal repræsentation fra
Undløse afdelingen løses med Kenneth Barlach.
2. Jacob Plambek fratræder sin stilling som daglig leder på afdeling Kildebjerg. Ledige
stillinger på ledelse afd. Jernløse og Kildebjerg udsættes til ansættelse pt. frem til
1/8 -17

3.

4.

Punkt 2 20 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Punkt 2 A
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Punkt 3 5 min
Referat

BOP28-03-2017

Økonomien er presset og der kommer løbende opdateringer oppe fra, som belaster
økonomien negativt.
SFO i sommerferien på de mindre afdelinger. Forslag om kun at holde SFO’en
åbent et sted. Det vil være en voldsom serviceforringelse, hvilket er problem i et
betalingstilbud.
Forslag: SFO ledelsen udarbejder en forældreundersøgelse i forhold til
tilslutning til SFO opstart på de lokale matrikler med efterfølgende kørsel til
fælleslokation. Frem for aflevering og afhentning på en central matrikel.
Orientering omkring arbejdsgrupper. Forespørgsel omkring sponsorater. Afhængig
af reklame objektet. Skolebestyrelsen udarbejder principper. Tages op på næste
møde

Planer – politikker
Ledelse
1. Anti mobbepolitik (Politik der indstilles af MED og besluttes i SB)
2. Værdigrundlag og regler for samvær (ordensregler) – (behandles i MED og besluttes
i SB.
Bilag: Anti Mobbepolitik, Værdigrundlag og samværsregler
1.

Mobbepolitik er en skal opgave, som skolebestyrelsen skal forholde sig til.
Obs på forældrerollen i udkastet til mobbepolitikken.
Mulighed for at udfærdige regler og principper evt. på engelsk af hensyn tosprogede familier.
Værdigrundlag og regler. Obs på inddragelse af elevrådet. Fokus på
kommunikation omkring elevrådets arbejde.

Ledelse
1. Knabstrup: Søren Kjær, lærer i 6.klasse, har fået nyt job pr. 1/5. Løsning overflyt af
5.K og 6.K til afdeling Jernløse pr. 1/5. Der vil muligvis være forældre der ønsker flyt
til afdeling Kildebjerg.
-

Eventuelt

Bo arbejder videre med ovenstående løsningsmodel. Der indkaldes til
forældremøde efter påske. Lærere og ledelse udarbejder efterfølgende en
samkørsels model for klassesammenlægningen.

