.

Skolebestyrelsesmøde nr. 12
Tirsdag d. 19. september på afd. Kildebjerg
Fra kl. 18.00-18.30 er der budgetopfølgning – for dem der ønsker en særlig gennemgang

De næste møder
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
REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET
Punkt 1a 30 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Budgetopfølgning
BOP
En overordnet budgetopfølgning på skolens konti, herunder SFO, specialtilbud, elevudgifter
etc.

Punkt 0A
Beslutning

Godkendelse af referat fra 15. august
Godkendt

Punkt 1 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser og spørgsmål:
BOP
Ledelse: Lån af lokaler (børnefødselsdage i Nr. Jernløse)
Spørgsmål fra bestyrelsen:
Jeg har modtaget spørgsmål vedr.
 Ekstrabladets skolefodboldturnering
 Lejrskole
 Bevægelse i undervisningen
 Trivsel i klasserne
Jeg har kort givet svar på vedhæftede. Da jeg ikke kan komme hele vejen rundt, må
bestyrelsen vurdere, hvordan vi skal arbejde videre med det som punkter på en dagsorden,
hvad der ligger inden for bestyrelsens område og hvad der falder ind under den almindelige
drift.
Elevtal matriklerne
Jyderup
482
Kildebjerg

352

Knabstrup

58

Jernløse

528

Undløse

147
1567

Brug af mobiltelefoner (er på MED møde 29/8 – se vedhæftede, som er vores afsæt)
Rygning - proces

Referat

-

-

-

-

Der lukkes ned/er lukket ned for afholdelse af private fødselsdage på afd. Nr.
Jernløse. Det meldes ud specifikt for Nr. Jernløse af Bo. Reglerne tilsiger, at vi ikke
må udlåne til private arrangementer.
Fodboldturneringen har haft lidt modstand i forhold til afviklingen. Fokus
fremadrettet på at den afvikles.
Lejrskole aflysning af overnatning i 9.kl. Har Skolebestyrelsen indflydelse på
beslutninger vedr. budget, fx beslutninger om at aflyse lejrskolen. Uklarhed i
bestyrelsen om, hvilke harmoniseringer der er tiltrådt, og om de afløser tidligere
regler eller kutyme på ”de gamle skoler”.
Bevægelse i undervisningen. Bekymring specielt vedr. overbygningen, fokus på at
bevare aktiviteter jf. skolefodbold.
Trivsel: Der er forskellige løsningsmodeller alt efter matrikel. Der er nedsat et udvalg
på tværs af matriklerne med fokus på at styrke forældreopgaven.
Skolen har mulighed for at inddrage PPR og derudover er pædagogernes opgaver
ændret fra fokus på klasser til fokus på opgaver, defineret som enten enkelte elever
eller gruppe-problematikker.
Mobilpolitik. Retningslinjer arbejdes der med på afdelingerne, vedtages i MED og
tages med på skolebestyrelsesmøde, så principperne kan udarbejdes der.
Kommende landsmøde for Skole og forældre – er der nogen der ønsker at deltage?

Punkt 2 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Skolebestyrelse, opstillingsmøde i Knabstrup og valg af næstformand til bestyrelsen
Alle
Valg af næstformand til bestyrelsen

Referat

Indkaldelse til opstillingsmøde i Knabstrup (26/9)
Bilag vedhæftet:
Kasper fra Knabstrup valgt som repræsentant, da ingen kom til opstillingsmødet
Karen Marie valgt som næstformand
Jesper er formand

Punkt 3 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Elevråd – Tina Meier
BOP
Evt. besøg fra det lokale elevråd

Referat

Punkt 4 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat
Punkt 5 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

-

Tina er ny daglig leder på afd. Kildebjerg. Er blevet rigtig godt modtaget af
medarbejderne. De har været gode til at hjælpe og informere om alt det nye, som
jobbet og hverdagen på afd. Kildebjerg indeholder.

Budget 2017
BOP/ledelse
Budgetopfølgning PIXI udgave
Bilag udsendes når det er klar. Laves lige op til, så det bliver så aktuelt som muligt.
Gennemgået på formøde.
Høring vedr. Budget 18
Alle
I perioden 7. - 21. september har råd, nævn, bestyrelser og borgere mulighed for at indsende
kommentarer til budgetforslaget for 2018 – 2021.
SB skal vurdere om der skal afleveres høringssvar.
Link nedenfor samt bilag med

”Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget Læring og Trivsel for Børn og
Unge”

Referat

Høringssvar gennemgået og tiltrådt af bestyrelsen

Punkt 6 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Rengøring
Alle
Bestyrelsen har ønsket punktet og ønsker at få belyst niveauet samt problemstillingerne
omkring rengøring, og vil ud fra den fremlæggelse tage stilling til om der skal ske
henvendelse centralt.
Orientering fra afdelingerne på mødet.
Jyderup har fx ikke fået leveret den rengøring, som der er blevet påbudt efter skolen
har fået konstateret skimmelsvamp.
Rengøringen er overordnet ikke tilfredsstillende.

Referat

Punkt 7 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Byggeri i Jernløse
Alle
Plan for indflytning
Endelig afslutning og måske en dato for indvielse
Kommende nyhedsbrev orienterer omkring indflytning og indvielse.
Bo vil inddrage bestyrelsen, hvis der er behov for at inddrage dem i forhold til
byggesag

Punkt 8 (30 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Timetallet i Knabstrup
Ledelsen – BOP
Efter henvendelse fra forældre i Knabstrup, skal bestyrelsen tage stilling til, om der skal ske
ændringer i timetallet jf § 16b for eleverne i 3. klasse.
3. og 4. klasse er en aldersintegreret klasse, hvor timetallet jf. timefordelingsplanen er sat til
31 lektioner. På 3. klasses niveau kan timetallet nedsættes som på de andre afdelinger, men
det har nogle afledte problemstillinger.
De væsentligste problemstillinger:
 Ved brug af § 16 b skal der sættes anden indsats i gang svarende til det nedsatte timetal.
 Der skal etableres pasningsmuligheder jf § 16 så alle elever, der ikke kan komme hjem,
tilbydes opsyn på niveau med SFO.
 Timefordelingsplanen skal justeres så den passer til både 3. og 4. klasse.

Referat

Det har en række konsekvenser for organiseringen i Knabstrup, hvis timetallet skal nedsættes
for 3. klasserne i en aldersintegreret klasse med 3. og 4. klasser. Skolebestyrelsen afviser at
ændre på timetallet på afdeling Knabstrup.

Punkt 9 (10 min)

Eventuelt

Ref

-

Nedsættelse af ansættelses udvalg til onsdag d. 27/9. Karen Marie og Jesper har
mulighed for at deltage.
Varsling om besøg af Arbejdstilsynet på afd. Kildebjerg.
Jesper og Gerd er røget af Intra.
OBS på aflysning af timer på 8. årgang i Jernløse.

BOP28-08-2017
Punkt xx

Ønsker til kommende punkter
mandag d. 15/1 – Kvalitetsrapport – kommentering – afleveres senest 6/2
Brug af mobiltelefoner

§ 16b sparede timer – opgørelse af indsatser
Hærværk på skolens ting
Rygning
Budget 2018 fortsat
Elevfravær
Forældresamarbejde
Mobning – jf. nye regler
Trivsel – temamøde fx om hvordan vi inviterer forældrene til et samarbejde, der holder hele
deres skolegang. Hvordan forholder vi os, når det for enkelte elever eller grupper af elever
kører skævt.

