Skovvejens Skole
Skolebestyrelsesmøde nr.5
tirsdag den 31. januar 2017

Jyderup
Kl. 18.30-20.30 Ordinært møde

MØDER
Onsdag 1/3 (Knabstrup) | fællesmøde med dagtilbud Onsdag d. 5/4 (Undløse)
Tirsdag 25/4 (Kildebjerg) | Tirsdag 16/5 (Nr. Jernløse)
Onsdag 14/6 (Jyderup)

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

LÆRING OG TRIVSEL

Punkt 0A

Godkendelse af referat fra tirsdag den 13. december 2016

Beslutning

Der er ikke kommentarer til ref af 13.12.16

Punkt 1 (5min)

Meddelelser og spørgsmål:

Ansvarlig
Sagsfremstilling

BOP
Formand og bestyrelse
Ledelse
 Ansøgning om specialtilbud er godkendt – Orientering om det videre arbejde

Referat

Formand:
 Høringssvar vedr. besparelse SFO vedhæftet
Gennemgang af specialiserede tilbud. Der er indgivet ansøgning og det er
nu endeligt godkendt i kommunalt regi. Pt går arbejdet på at få kategoriseret
de elever der er på skolen og de børn vi har placeret i specialiserede tilbud.
Der tænkes geografisk på placeringer på hhv. Jyderup og Undløse. De to
tilbud har arbejdstitlerne:
”Generelle indlæringsvanskeligheder” og ” På vej i dagbehandling”
Udvalget der har godkendt tilbuddet består af repræsentanter fra Spec. 1+2
samt skolechefen og repræsentanter fra Børneindsatsen. Spørgsmål til ledelsen på spec.indsatsen – her foreligger ikke en endelig afklaring.
Ulf fortæller, at der har været afholdt et møde på tværs af alle skolebestyrelser i Holbæk. Skolebestyrelserne vil gerne være mere proaktive i forhold til
de udmeldinger, der kommer fra administrationen og fra politisk hold. Det
påtænkes at invitere Udvalget for Læring og Trivsel til en temaaften. Skoleog Forældre inddrages ligeledes. Emnet er: Opgaven omkring tilsyn, som
skolebestyrelsen varetager, vanskeliggøres af kommunens sparekrav.

Punkt 2 (10 min)
Ansvarlig
Fremlæggelse fra
elevrådet Jyderup
Referat

Punkt 3 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Ulf fortæller endvidere omkring skolebestyrelsens kommende arbejde omkring antimobbeplan for skolen – ideen er at afholde et kursus med konsulent fra Skole og Forældre.
Elever og elevrådet;
Elever og pædagogisk leder

Der afholdes møder en gang månedligt.
Elevrådet har været på Demokrati Råd i Holbæk - som det eneste elevråd i
kommunen. Der er et arbejde i gang pr med en gallafest for Overhuset - i
samarbejde med lærernes festudvalg. Det ønskes at det bliver en tradition.
Der skal afholdes et Operation Dagsværk som en del af optakten til Gallafesten, for at skaffe penge til forskellige aktiviteter.
Område Jyderup
Pædagogiske ledere
Kort oplæg om skolen
Fra Jakob Sjørslev og Charlotte Jensen
 Emneuge – i uge 11 overhus/underhus – tema Science Fiction - TovLÆRING OG TRIVSEL




















holderudvalg planlægger. Emneugen skal være på tværs af årgange og
huse. Skal forhåbentlig bringe en lærerig og spændende uge til elever og
medarbejdere
Skal være en samling af skolen med arbejde på tværs af årgangen o
huse.
Fastelavn – foregår i hallen – alle klasser deltager – en fast tradition
Fortællefredag 4-6 gange pr. år. Foredragsholdere har været, politibetjent, bjergbestiger (Mount Everest), tidligere straffet
Den internationale læsedag – både overhus/underhus
Vildtets dag – årlig tradition og samarbejde med naturskolen - 7.klasse,
biologi, madkundskab
Inddragelse af de lokale kræfter ifht. valgfag – Bridge/taktisk spil – ældre
- måske indtænke frivillighedstankerne
Rynkebyløbet – fast tradition for elever og forældre
Idrætsdag i foråret
Sjovdag – fast tradition for underhuset
Planer om Gallafest arrangeret af elevrådet, udført af hele overhuset
Fællessamlinger – hver måned – i underhuset – sange og optræden
IT-kids – Vore IT head Ulla-Maria har et team af 4. klasser – der underviser vores 0. klasser i IT brug
Det gode samarbejde lærer/pædagog – velfungerende teamsamarbejde
med pædagoger og lærere – vi arbejder på at lave en endnu mere fleksibel løsning med brug af pædagog ressourcerne. Det gode teamarbejde/teamkultur i underhuset.
Rekrutteringsproblemer (engelsk, dansklærer overhus/underhus) i efteråret 16, har der været 3 ny ansættelser, positive og forventningsfulde ift.
de nye kræfter i lærergruppen
Samarbejde med EUC omkring den obligatoriske projektopgave på
9.årgang samt 8.årgang. Plan om have projektopgaven på 7.årgang, alle
3 årgange samlet i samme uge).
Det gode samarbejde med Hallen – smidigt og til gavn for alle brugere
Samarbejdet med daginstitution ifht. skolestartere/forældreinformation og
tilmelding
Nyt lederteam – fint samarbejde, supplerer hinanden godt, god sparring,
fælles ansvar
Tanken – inkluderende specialtilbud – der varetager elever der har sociale og faglige udfordringer





Antal lærere 31, pædagoger 13, elever 496, ledelse skole/SFO 3.
Huskoordinatorer – vigtig funktion der understøtter ledelsen
Gode udeområder med bl.a. multibaner, fodboldbaner og vores ”Skoleskov”




Fokus på arbejdsmiljø, samarbejde med HR, mini-trivselsundersøgelse
Det fælles ansvar – at dække kendt fravær ind internt – god kultur omkring det
Valgfag i udvikling – ønsker en bredere palet af fag, halvårlige valgfag,
ny struktur med 4 lektioner hver 14.dag lig Kildebjerg:



SFO/Klub;
Beskrivelse af SFO
Samarbejdet mellem de tre afdelinger
 Daniel Lund er koordinator for klubben og Stine Koed er koordinator
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for Kilden. Charlotte har Bivognen, plus det overordnede ansvar for
alle tre afdelinger. Vi afholder fælles møde en gang pr. mdr. og Charlotte deltager på deres personalemøder hver anden uge.
Charlotte samarbejder med SFO-leder Thomas Brauner, som har
SFO’erne i Jernløse, Undløse og Knabstrup.

Fælles for alle tre afdelinger
 Vi er i fuld gang med mål og indholdsbeskrivelse - fælles for alle
SFO’erne på Skovvejen.
 Vi er blevet DGI re-certificeret. Vi havde yoga i børnehøjde som emne.
 Vores udfordring er, at vi pga. besparelserne, ikke er så mange ansatte mere. Vi forsøger stadig at give børnene så mange gode oplevelser, og aktiviteter som vi kan.
 Vi har på alle tre afdelinger lavet en facebookgruppe for forældrene,
til de børn som er indmeldt. Det bliver gjort lidt forskelligt, men det
virker rigtig godt.
Klubben SFO2
 Der er pt indmeldt 100 børn i klubben
 Vi holder to aftenåbent om ugen, hvor der kan købes aftensmad.
 De har lavet en løbeklub, hvor de er ude at løbe to gange om ugen 5
og 10 km. Der er ca. 35 børn der deltager.
 De bruger hallen en gang om ugen, og går i svømmehallen en gang
om ugen
 De deltager i diverse turneringer f.eks. bordtennis, fodbold.
 Klubben har i samarbejde med Kultur- og Fritid og erhvervsforeningen arrangeret ”Sjov i vinterferien”, hvor der vil være forskellige aktiviteter, som hoppeborge, floorball, gymnastik og ansigtsmaling mm.
Kilden SFO1 og 2
 Der er pt indmeldt 89 børn i SFO1 og 24 i SFO2
 De har et aftenarrangement om mdr. hvor de afholder diskotek.
 De afholder flere forældre arrangementer, f.eks picnic aften.
 Vi har en udfordring i forhold til rygtet om SFO’en blandt forældrene.
Derfor prøver vi meget at inddrage alle forældre i arrangementer,
som bedsteforældredag, sommerfest, picnic
Bivognen SFO1
 Der er pt indmeldt 165 børn.
 De bruger gymnastiksalen hver dag.
 De har et aftenarrangement pr. årgang pr. mdr.
 De har forskellige emner, temaer i løbet af året, f.eks. da der var Kina uge i Holbæk, lavede vi en hel måned, hvor vi arbejde med Kina.
 Efter alle vores store emner inviterer vi forældrene til fernisering med
kaffe.
 Vi holder bedsteforældredag til jul og sommerfest for alle forældre
3.klasserne
 På Kilden har vi sat tredje klasserne sammen med SFO 2, da de ikke
er så mange.
 På Bivognen har vi fra januar mdr. en fast besøgsdag i klubben, og
et aftenarrangement som klubben holder fælles for 3. og 4. klasse.
Det gør vi for at skabe tryghed, og for at de ved hvad de har mulighed for efter sommerferien.
FørSFO
 Vi har haft før-SFO i 10 år på Bivognen og på Kilden er det andet år.
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Det har været en stor succes, med meget gode tilbagemeldinger fra
forældrene. I år bliver vi nødt til at lave den på en alternativ måde. Vi
vil gøre, hvad vi kan for at sikre børnenes trivsel og tryghed i forhold
til skolestart.

Punkt 4 (20 min)

Budget 2017 samt Lejrskoler

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Bop/ledelse
Skolens ledelse fremlægger budget for 2017 på baggrund af den viden vi
har omkring budgettal for 2017. Da Holbæk kommune fortsat er udfordret
kender vi fortsat ikke det endelige budget.
Skolebestyrelsen skal godkende budget samt økonomiudvalgets indstilling til
investeringer i 2017.
Ledelsen foreslår at skolebestyrelsen laver en foreløbig godkendelse af
budget for 2017 og godkender indsatser og indkøb som fremlagt på vedhæftede bilag.

Referat

Punkt 5
20 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Aftalt at skolebestyrelsen på baggrund af en samlet vurdering og beregning
endeligt beslutter sig for, på hvilket niveau der skal afholdes lejrskoler på
Skovvejens skole.
Beregningen er pt. at der er ca. 145 elever omkring 5. årgang og 145 elever
på 8. årgang. Udgiften vil derfor være ca. 335.000 kr. med et fast elevbeløb
på 1150 kr.
Kommunens øvrige skoler kører med et lavere niveau og en lavere takst
pga. økonomien.
Skolerne kører alle steder færre dage og færre penge og dermed også færre
timer til afholdelse.
Bilag:
 Foreløbigt budget for 2017
 Indsats og indstilling fra økonomiudvalgt
Bo orienterede omkring budget for skolen. SFO forventes at balancere.
Budgettet for skolen er et underskud på 2,5 mill.
Skolebestyrelsen godkender de samlede budgetter – inkl. de indkøb økonomiudvalget har indstillet.
Skolebestyrelsen indstiller at niveau for lejrskolerne fastholdes som ovenstående.
Høringer
Bop
De fire høringer er:


at den samlede ressource til pædagogers deltagelse i undervisningen i højere grad end i dag kan målrettes de klasser, hvor behovet er størst. Se vedlagte sagsfremstilling.



forslag til ny organisering af modtagelsesklasser. Se vedlagte
sagsfremstilling.



forslag til fremtidigt serviceniveau for modersmålsundervisning.
Se vedlagte sagsfremstilling + to bilag.

•

Forslag til høringssvar omkring nedsættelse af Pædagoger i undervisningen fra 12 til 9 timer. (se bilag) Ulf har lavet udkast til
forslag til høringssvar – Udkastet godkendes af bestyrelsen
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I bedes sende høringssvarene retur til mig senest den 31. januar
2017, men send gerne høringssvarene, så snart I har dem klar.
Bilag vedhæftet:
Forslag til Høringssvar vedhæftet på de tre områder

Referat

Ressourcer til pædagoger indstilles til godkendelse
Organisering af modtagelsesklasser indstilles til godkendelse
Serviceniveau for modersmålsundervisning indstilles til godkendelse

Punkt 6
30 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Udkastet til høringssvar omkring nedsættelse af Pædagoger i undervisningen fra 12 til 9 timer. (se bilag) udkastet indstilles til godkendelse
Strategiplan for Skovvejens skole + Mål og indholdsbeskrivelse for
SFO
BOP
Ledelsen vil før mødet med personalet 3/2 åbne for hvordan vi i foråret
skal arbejde med skolens strategiplan i ledelse, i samarbejde med medarbejderne og i skolebestyrelse og MED udvalg.
Mål og indholdsbeskrivelse for SFO (Vedhæftet som bilag)
Skolebestyrelsen skal godkende at SFO arbejder videre ud fra mål og
indholdsbeskrivelsen.

Referat

Punkt 7
Referat

Se særskilt bilag – Thomas Brauner og Charlotte fremlægger. Arbejdet er
igangsat af Fagcentret. Arbejdet har gået på at kortlægge SFO´s aktiviteter.
Det tænkes at arbejdet skal munde ud i et arbejde omkring en harmonisering af SFO´s aktiviteter med respekt for de lokale afdelinger.
EVT.
Bop: Der arbejdes med strategiplan i ledelsen. Medarbejderne orienteres/inddrages til personalearrangement 3. februar 2017.
Næste bestyrelsesmøde: En del af mødet vil være møde med politikkere –
Bop udsender nærmere info omkring sted.
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