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Skolebestyrelsesmøde nr. 11
Tirsdag d. 15. august i Jernløse

KL. 18.30-20.30
MØDER
Onsdag 20/9 Kildebjerg – Mandag 30/10 Undløse – torsdag d. 23/11 Jyderup – mandag d. 15/1 Knabstrup – onsdag d.
28/2 Jernløse – tirsdag d. 20/3 Kildebjerg – torsdag d. 12/4 Knabstrup– mandag d. 14/5 Undløse– tirsdag d. 12/6
Jyderup

DELTAGERE
Bo, Bettina, Signe, Jesper, Erik, Gert, Ulf, Karen Marie, Inge, Tine, Tanja, Signe Sode, Kasper, Kenneth, Dorthe, Bente
Hjarsbæk – samt gæst Kaspar Kjærgaard, der ønsker at stille op ved opstillingsmøde i august for området i Knabstrup.

FRAVÆRENDE
Jesper,

REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET

.

Punkt 0A
Beslutning

Godkendelse af referat fra 14. juni

Punkt 1 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser og spørgsmål:
BOP
Formand og bestyrelse
Ledelse
Skolestart
Vikardækning
Sygefravær elever
Mødeforslag 2017-18
Bazar
Formand

Referat

Alle er kommet godt fra start. Nye klasser i både Jyderup og Undløse.
Bettina er startet som leder i Knabstrup og Jernløse. Er blevet godt modtaget og glæder sig
til at komme i gang.
Vikardækning – taget til efterretning
Sygefravær elever: Bo vil gerne arbejde hen imod en ens håndtering af elever, som har højt
fravær.
Vigtigt med en tidlig indsats - især over for elever som er udsatte.
Obs på at statistikken tæller alle dage med også weekend
Bazar, nystartet tradition for medarbejderne, som vi håber at kunne arbejde videre på.
Bettina deltager på det kommende lokalforum møde i Knabstrup.
Obs på hvordan vi kan stoppe elev faldet på Knabstrup.
17 elever forventes at starte i kommende 0. klasse 2018 -2019.
-

Den nedsatte undervisningstid afstedkommer, at enkelte elever skal vente på
bussen før de kan komme hjem.
Vi er igang med at afdække behovet for pasning og evt. transport.
Udfordring i forhold til samlæste klasser på 3. - 4. klassetrin og det reducerede
timetal i Knabstrup. Bo er ved at undersøge problematikken.

-

Punkt 2 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Hvordan sikrer man skolevejen ved flyt fra gamle afdeling, er der tænkt over
Skolepatrulje i Jernløse ved Holløsevej? Bo undersøger hvad der kan gøres.

Eleråd
BOP
Besøg fra det lokale elevråd

Referat
Punkt 3 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Budget 2017
BOP/ledelse
Budgetopfølgning og det videre arbejde
Ledelsen har lige før mødet afleveret estimat for året. Gennemgang på mødet af
halvårsregnskab, estimat på året samt handleplan.

Referat

Skolen har pt. et underskud på 4. mill. Det bliver svært at ændre på frem mod nytår.
Det skyldes bl.a. ændringer i tildeling, samt faldende børnetal. Vi har sparet ca. 11. mill i
forhold til det oprindelige budget 2017.
Det er svært at forudse hvilke børn der kommer til området - børn fra belastede familier kan
blive en stor udgift for skolen.
Vikardækning:
Vikarkontoen dækker også over barsel og er derfor ikke et klart billede af sygefraværet.
Kommentar: Ikke hensigtsmæssigt at de medarbejdere som har støttefunktioner,
bruges på vikardækning.
I overbygningen skal der tages hensyn til hvor meget der vikardækkes over en
uge/måned.
Det er vigtigt at bakke op fra alle kanter i forhold til medarbejderne og have fokus på
arbejdsmiljøet. Medarbejderne vil gerne rykke sammen i bussen i forhold til at
mindske vikar budgettet.

Punkt 4 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Høring vedr. lukkedage i SFO og dagtilbud
BOP
Bilag:
-

MED-udvalget mener at det er centralt, at man har overblikket over pasning
behovet.
I vores distrikt er det svært at lave lokale prioriteringer.

Punkt 5 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Byggeri i Jernløse
Alle
Forsinkelse
Barakkerne skal leveres tilbage 1/10. Der kalkuleres med flytning af inventar 39, 40,
41. Overlevering med fejl og mangler er i gang. Der er stadig usikkerhed om hvad
der evt. ikke bliver bygget / etableret. Fx udeområder.
Dato for indvielse kommer.
Kælderen er i ved at blive affugtet.

Punkt 6 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Ansættelser – og procedurer
Bop
Hvordan skal vi sikre bestyrelsen får indflydelse og indsigt omkring ansættelser, nu det er
svært at rekruttere og ledelsen har brug for at kunne handle.

Referat

-

Punkt 7 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Det er svært at rekruttere, derfor har vi været nødt til at ansætte udenom bestyrelse
og medarbejdere.
Forslag om, at hvis der ansættes uden om de officielle kanaler, så vil bestyrelsen
gerne have nye medarbejdere præsenteret ved fx. cv. på førstkommende
bestyrelsesmøde.

Skolebestyrelsens sammensætning – opstillingsmøder
Alle
Opstillingsmøde i Knabstrup – kandidat – Kasper Kjærgaard
Ny problematik. Gerts søn starter på Stenhus, men ønsker fortsat at bidrage i bestyrelsen
perioden ud.
Bo laver et opstillingsmøde i Knabstrup og evt. i Jyderup i forhold til at Kasper bliver
lovformeligt valgt.
-

Punkt 8

Eventuelt
Ønsker til næste møder:
Brug af mobiltelefoner
Hærværk på skolens ting
Rygning
Budget 2018

Ref

Kommende punkter:
Rengøring på afdelingerne er ikke optimalt. Kan Skolebestyrelsen gør noget? Sættes på som
punkt næste gang.
Trivsel: Der er elever, der har valgt skoleskift i 9. klasse. Hvordan kan man komme videre, hvis
der er mistrivsel i en klasse. Hvordan kan man komme videre, når en klasse går i baglås.
Hvordan får man involveret forældrene. Kunne være interessant at se på, hvordan vi inviterer
forældrene til et samarbejde der holder hele deres skolegang.

