Referat skolebestyrelsesmøde nr. 8
Torsdag d. 20. april på Kildebjerg

MØDER
Tirsdag 25. april Knabstrup)
Tirsdag 16. maj (Nr. Jernløse)
Onsdag 14. juni (Jyderup)

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

FRAVÆRENDE:
Kasper, Mads, Kennet, Signe Sode

REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET

Punkt 0A
Beslutning

Godkendelse af referat fra 5. april (sammen med dagtilbud)
Referatet udsendes når der er klarhed over håndteringen i Knabstrup

Punkt 1 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser og spørgsmål:
BOP
Formand og bestyrelse
Ledelse
• Knabstrup, forældrene har fået besked 20/4 og indkaldt til møde mandag d. 24/4
• Skaterprojekt i Jyderup – mere på næste møde
• Kasper Hansen – ud af bestyrelsen
•
Formand

Referat

Skaterprojekt. Tegninger på projektet er på vej.
Bestyrelsens sammensætning er punkt til næste møde.

Punkt 2 45 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Budget 2017 – nye udfordringer
BOP/ledelse
Budgetopfølgning og det videre arbejde med budget 2017
Gennemgang af udfordringer ved budget Skovvejen skole, herunder gennemgang af udgifter
til eksterne elever.
Nærmere gennemgang på mødet
Udsendt alm. Budgetopfølgning
Bo redegjorde for den aktuelle handleplan for at opnå de kommunale besparelsesmål.
Skolebestyrelsen ønsker at trække deres godkendelse af budgettet for Skovvejens Skole
tilbage, begrundet i de reduktioner der er sket efter, at budgettet er behandlet og besluttet.
Skolebestyrelsen bemærker, at det er helt uholdbart ikke at kunne fortsætte indkøb af
devices/chromebooks, således at eleverne kan arbejde med de programmer, som kommunen
og skoler har ofret mange penge på.

Referat

Punkt 3 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Punkt 4 (45 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Håndtering af de nye økonomiske udfordringer
BOP
Fastholde ansatte, Fælles INFO omkring indkøb, Beklagelse omkring Chromebooks, Fastholde
fokus på opgaver tæt på klasseundervisning samt særlige elever,
Se pkt. 2
Tages op igen på næste møde
Skoleårets planlægning
BOP
Nedsat timetal begrundet i § 16b i folkeskoleloven ”punkt 40 vedrørende uddelegering af
kompetence i forhold til skoledagens længde 16 b, godkendt af et enigt udvalg”. (første
overordnede indsatser udsendt som bilag)
Samarbejde med EUC og ungdomsskolen omkring valgfag (udsendt på dagen som bilag)
Timefordelingsplan – foreløbige input
Evt. besparelser omkring særlige ydelser på skolen
Ledelsessituationen
Specialtilbud
Afsked og forflyttelser
Nedsat timetal. Skolebestyrelsen godkender forslaget.
Samarbejde med EUC. Til efterretning.
Timefordelingsplan. Der fremlægges et konkret forslag på næste møde.
Ledelsessituationen. Der bliver slået et antal stillinger op snarest.
Specialtilbuddene. Etableringen forløber indtil videre lidt langsommere end forventet.
Afsked & forflyttelser. Satser på det kan håndteres med naturlig afgang.

Punkt 5
Referat

Eventuelt
Ønsker til næste møde:
Hvad er forholdet mellem kønnenes faglige standpunkter på Skovvejens Skole set i
forhold til landsplan? Er det noget der skal/kan handles på hos os?
Hvordan er elevtrivslen på Skovvejens Skole? Resultatet af den seneste
trivselsmåling.
Gennemsnittet af afgangsprøveresultaterne. I begge ender af skalaen. Hvordan
ligger tallene for påbegyndte samt afsluttede ungdomsuddannelser?

Næste møde:
Skolebestyrelsens sammensætning efter sommerferien
Økonomi – udmøntning
BOP17042017

