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Skolebestyrelsesmøde nr. 13
Mandag d. 30. oktober på afd. Undløse
18.30-20.30
De næste møder
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 (formand), Kaspar Kjærgaard, Erik, Gert, Ulf, Karen Marie (næstformand), Inge, Tine, Tanja,
Signe Sode, Kasper, Kenneth, Bente Hjarsbæk, Troels.

FRAVÆRENDE
REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET

Punkt 0A
Beslutning

Godkendelse af referat fra 19. september
Godkendt

Punkt 1 (20 min)

Inklusionsklasserne i Undløse

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Signe
Skolebestyrelsen ønsker status på vores nye inklusionstilbud i Undløse – inklusionsklasserne.
Elevtal, målgrupper, gruppestørrelse, fælles uddannelse, samarbejde med Børneindsatsen
etc.
Besøg på afdelingen.
Der er etableret to nye klasser i Undløse, som hedder 0.X (elever fra 0. kl.) og 4.X (elever fra
2. – 4. kl.) klasser navngives efter den ældste elev i klassen. Eleverne er primært visiteret på
baggrund af der kognitive niveau. Mange af eleverne har andre udfordringer end kun det
kognitive. Der bliver brugt meget tid på at arbejde med de sociale relationer navnlig i 0.X. I
4.X arbejdes der mere med det faglige, men stadigvæk fylder arbejdet med det sociale meget
og med mange praktiske elementer i undervisningen. Alle elever i 4.X har en skyggeklasse,
hvilket vil sige at eleverne er tilknyttet en almen klasse. Der er 8 elever i 0.X og 6 elever i 4.X.
Klasserne har et meget tæt samarbejde med PPR psykolog, ergoterapeut og talepædagog.
Børneindsatsen er der også et tæt samarbejde med, så der bliver arbejdet hele vejen rundt
om barnet. Klasserne har nogle gode forældregrupper der gerne vil samarbejde.
Medarbejderne er med i et KRAP forløb, et ressourcefokuseret og anerkendende
kursusforløb af 4 gange. Eleverne kommer fra hele Skovvejens Skole. Et bestyrelsesmedlem
har en elev i 0.X og det har været en super god oplevelse, rigtig godt informationsniveau og
styr på det. Det er primært tænkt som et tilbud til elever fra Skovvejens skole, men andre af
kommunens skoler kan i princippet også købe en plads i en af klasserne, hvis profilen passer
på tilbuddet og der er plads i klasserne.

Referat

Punkt 2 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser og spørgsmål:
BOP
Ledelse:
• Indvielse at Jernløse torsdag d. 8/11 kl. 11.00 Bestyrelsen bliver inviteret
• Indeklima Jyderup
• Multibane Undløse
• Skaterbane Jyderup

•
•

Vikardækning – fokus fra forældre – handlinger lokalt
Kvalitetsrapport – er under udarbejdelse – kort introduktion. Skolebestyrelsen får
den til kommentering.

•

Tur med koncerndirektør rundt på område Skovvejen (13/10) – kort tilbagemelding

•

Elevfravær – orientering omkring procedure og indarbejdelse i Kommunikation og
forældresamarbejde

•

Evaluering af skolestrukturen – svares senest 8. dec

•

Besøg af konsulenter fra UVM – resultater.

Henvendelser fra Holbæk lilleskole og Kundby friskole
Større elevtal ønsker Jernløse (foreløbigt 10) – mindre elevtal ønsker Kildebjerg (foreløbigt 2)

Spørgsmål fra bestyrelsen:

Referat

Indvielse af det nye bygger i Nr. Jernløse d. 9/11 kl. 11. Borgmesteren kommer, alle elever
synger og spiller, 7. kl. står for forplejning.
Der er problemer med indeklimaet i Jyderup primært omkring kontorerne og
personalerummet. Dette bliver formegentligt udbedret i løbet af foråret 2018.
I december bliver der bygget en multibane i Undløse. Der er ansøgt mange gange om en
mulitibane, uden held. Men sidste ansøgning gav pote :-) tilskud fra skole, børnehave,
idrætsforening, lokalforum, boldklub og en opsparet pulje på 25.000 gør, at det nu bliver en
realitet.
En privatfinansieret skaterbane er på vej i Jyderup
Mange forældre har henvendt sig til Bo og klaget over vikardækning. Skolen står i et
dilemma, forsøger at minimere underskuddet i indeværende kalenderår, da det underskud vi
går ud af 2017 med, bliver overført til 2018. Vi forsøger at løse vikarsituationen bedst muligt.
Vi kigger på fraværsstatistikker for de enkelte afdelinger og følger fravær og vikarsituationen
tæt.
Skolen skal i gang med at lave kvalitetsrapport, Skolebestyrelsen modtager den og får
mulighed for at kommentere - sandsynligvis i januar.
Koncerndirektøren var på tur på alle Skovvejens Skoles afdelinger sidste skoledag inden
efterårsferien.
Der arbejdes med en model for, hvordan vi håndterer elevfravær.
Der kommer en evaluering af skolestrukturen, svarfrist 8/12. Materialet bliver sendt ud i
løbet af kommende weekend og vi arbejder med en evaluering på kommende
bestyrelsesmøde.

Afd. Knabstrup har haft besøg af konsulenter fra UVM på baggrund af dårlige testresultater i
De nationale test for 3 år siden. Situationen er ikke længere aktuel, da skolen nu klare sig
rigtig fint i Nationale Test.
Vi får rigtig mange henvendelser fra forældre til elever fra Sdr. Jernløse lilleskole der ønsker
at flytte deres børn til Skovvejens Skole. Det er en udfordring at tage imod så mange elever.

Punkt 3 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Fredsvalg
Alle
Kasper er nu valgt til bestyrelsen, da ingen andre er stillet op eller mødte op til
opstillingsmøde i Knabstrup. Meldes ud på info skriv samt konstituering med formand og
næstformand.
Orientering, velkommen til Kasper

Punkt 4 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Elevråd
BOP
Evt. besøg fra det lokale elevråd

Referat

Ingen repræsentanter deltog i mødet

Punkt 5 (30 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Budget 2018 – estimeret regnskab 2017
BOP/ledelse
Forventer at jeg på mødet har materiale klar omkring budget 18, samt strategi for hvordan vi
arbejder med budgettet, dels i ledelsen og dels i samarbejde med medarbejderne.
Gennemgang af besparelsen på budget 2017 og overvejelserne bag besparelserne. Vi
forventer at gå ud af dette kalenderår med et underskud på ca. 2.9 mill. Bo har gennemgået
det nye budget for 2018 og det udmeldte budget er 94.353.768. Første beregninger peget i
retning af, at det bliver svært at få et budget for 2018 til at hænge sammen.
Skolebestyrelsen vil overveje om de overhovedet vil godkende budgettet, når det er så
presset.

Referat

Punkt 6 (20 min)

Principper

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Alle
Generel snak om, hvorvidt der skal arbejdes med regler for at forlade skolen i pauserne.
Pt. er det en mulighed for de store elever på afdelingerne. Lokale regler medtages på mødet
Punktet tages med på næste skolebestyrelsesmøde, når vi har undersøgt de lokale
ordninger/regler

Referat

Punkt 7 (10 min)

Ref

Eventuelt
-Rynkebyløb
-Trafikforholdene i Nr. Jernløse er udfordrede efter at gammel afd. er flyttet ind i den store
afd.
Punktet tages med på næste skolebestyrelsesmøde
Der bør kigges på trafikforholdene i Nr. Jernløse. Bo drøfter det med Søren Kofoed og
undersøger muligheder for en sikrere skolevej. Bo kommer med en tilbagemelding på næste
møde.

bop08-10-2017
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
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.

