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Skolebestyrelsesmøde nr. 14
Tirsdag d. 23. november på afd. Jyderup
De næste møder
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, Dorthe, Bente Hjarsbæk.

FRAVÆRENDE
REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET

Punkt 0A
Beslutning

Godkendelse af referat fra 30. oktober

Punkt 1 (20 min)

Inklusionsklasserne i Jyderup

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Anja/Jakob
Skolebestyrelsen ønsker status på vores nye inklusionstilbud i Jyderup
Elevtal, målgrupper, gruppestørrelse, fælles uddannelse, samarbejde med Børneindsatsen
etc.
Vi var på besøg i tilbuddet og Anja fortalte om samarbejde, målgruppe etc.

Referat
Punkt 2 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser og spørgsmål:
BOP
Ledelse:
• Indeklima Jyderup
• Skaterbane Jyderup
•
•
•
•

Referat

Vikardækning – fokus fra forældre – handlinger lokalt
Kvalitetsrapport – er under udarbejdelse – kort introduktion. Skolebestyrelsen får
den til kommentering.
Rynkebyløb
Trafikforholdene i Nr. Jernløse er udfordrede efter at gammel afd. Er flyttet ind i den
store afd.

Spørgsmål fra bestyrelsen:
Vikardækning:
Der er kommet mange henvendelser fra en bestemt klasse i Nr. Jernløse. Bo og Inge har holdt
møde med forældregruppen.
Det er en balancegang økonomisk i forhold til brug af vikarer. Forældrene havde mange gode
argumenter i forhold til forholdsvis mange aflysninger - specielt omkring 8. klasse. Inge
efterlyser bedre kommunikation med Skolebestyrelsen, så de er klædt bedre på til at kunne
svare på henvendelser fra forældre.
Svært at lave statistik på aflysninger og tilsynstimer.
Bo har kun fået tre konkrete henvendelser fra forældre.
Nogle ting blev klargjort, men der var stadig mange frustrationer fra forældre.
Det er en udfordring at få kvalificerede vikarer.
Forældrene spørger, hvordan skolen agerer på den politiske bane.
Bo udfordrer den øverste ledelse dagligt i forhold de økonomiske prioriteringer, som vi er
nødt til at agere under.
Kan der gøres mere i forhold til, at eleverne udnytter tiden bedre? Fx i forhold til om der er
fagligt relevant materiale at arbejde med, når der er vikar eller arbejd selv.
Nogle forældre har opfordret deres børn til at gå hjem, hvis de bliver sat til at arbejde selv.
Vigtigt at huske muligheden for, at der arbejdes med andre fag, hvis vikar eller tilsynsførende
ikke har undervisningskompetence i faget.
Det er vigtigt at man kan melde ud, at der altid er fagligt materiale. Der arbejdes på, at lave
en fælles materiale-bank.
Forslag: Skolebestyrelsen kan muligvis skrive til Læring og Trivsel.
Bestyrelsen kan også melde fra i forhold til budgettet - ligesom i 2017

Fraværs- og vikarsituationen følges tæt og vi bliver også klogere på hvordan vi bruger vores
vikarer.
Indeklima og skaterbane Jyderup er på vej. Køkken i Kildebjerg i 2019, Undløse og Jyderup
indeklima forventes løst 2018.
Trafik i Nr. Jernløse, bliver først løst når pavillonerne er væk.
Der søges om musikprojekt på skolerne.
Punkt 3 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Elevråd
BOP
Evt. besøg fra det lokale elevråd

Referat

Elevrådet: Mødes en gang månedligt, ønsker og problemer, Gik glip af demokratidag pga.
emneuge. Planlægning af galla, ønsker borde / bænkesæt, sæbe på pige toiletter, optegning
af boldbane, skraldespande.
Bo gennemgår proceduren for hvordan ønsker indstilles til økonomiudvalget.

Punkt 4 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Skolebestyrelsesvalg – tidsplan og strategi
Alle
Hermed ny tidsplan for skolebestyrelsesvalg 18´ [Vedhæftet].
Jeg har ydermere indsat link til ny bekendtgørelse (2017) og et link til nogle praktiske
redskaber målrettet forældrene, til eventuel inspiration (hentet fra Skole og Forældre).
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192674
http://skole-foraeldre.dk/artikel/praktiske-redskaber
Har I brug for at se tidligere tiders materialer i relation til processen omkring
skolebestyrelsesvalg, kan I kigge her:
T:\Fælles information\Skolebestyrelsesvalg 2018

Referat

Valg til skolebestyrelsen. Bo laver en tidsplan i forhold til opstilling og valg til
Skolebestyrelsen. Vigtigt at vi kan nå at få de kommende børnehaveklassers forældre med.
Der har været en henvendelse fra en forælder i Jyderup. Han kan evt. inviteres med til et
bestyrelsesmøde. Karen Marie kontakter ham.

Punkt 5 (30 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Budget 2018 – estimeret regnskab 2017
BOP/ledelse
Budget 18
Udfordringer og løsninger
Budget:
Bo gennemgik bilag.
Undervisningsmidler dækker over alt fra lejrskole til coda afgift.
Udfordringen i forhold til budgettet bliver, at afgøre hvilket serviceniveau skolen skal
operere med. Der hvor der kan rykkes på kronerne er bl.a. understøttende undervisning. og
vejlederfunktionerne.
Skolens budget tager udgangspunkt i elevtildelingen, altså et fast antal kr. pr. elev og matrikel
beløb.
Bo informerer omkring orientering til øverste leder for Læring og Trivsel. Hvor han redegør
for hvordan situationen i dag.
Ledelsen skal drøfte budget på ledermødet.

Referat

Fra 1/8 skal der skæres i pædagoger på skoleområdet, men det skal effektueres fra
1/1 2018.
I marts har vi et overblik over antallet af elever og klasser for skoleåret 2018.

Punkt 6 (20 min)

Høring vedr. skolestruktur

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Alle
Vedlagt er PP-oplæg til brug for jeres bestyrelsesmøder med forældre- og skolebestyrelser
samt MED-udvalgsmøder om første fase af evalueringen – som handler om udvælgelse af
evalueringstemaer.
Endvidere er vedlagt notatet om ny ledelsesstruktur, som byrådet besluttede i december
2015. Som baggrundsmateriale er vedlagt den evaluering, som blev udarbejdet af den
strukturændring, som trådte i kraft 1. august 2012.

Referat

Tidsplan – første fase:
Skole- og forældrebestyrelser samt MED-udvalg drøfter og kvalificerer temaer i evalueringen.
Deadline for kommentarer og bidrag er fredag den 8. december 2017. Svar sendes til Pernille
Christensen, perc@holb.dk i fagcenteret.
Bilagene vedhæftet
Høring omkring skolestruktur:
Hvilke temaer kunne være interessant for skolebestyrelsen at få i høring vedrørende
skolestrukturen?
Bo tager tal med til næste bestyrelsesmøde vedrørende antallet af ledere og administration.
Bo udarbejder et udkast til bestyrelsen, som bestyrelsen kan give en tilbagemelding på.

Punkt 7 (20 min)

Tilbagemelding vedr. § 16B – bestyrelse og udvalg

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Alle
Som I ved besluttede udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” i marts 2017 at delegere
kompetencen til at nedsætte timetallet i folkeskolen ud fra Folkeskolelovens § 16 b til
skolebestyrelserne for kommunens fire folkeskoler i skoleåret 2017-18.

Referat
Punkt 8 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Udvalget besluttede samtidig, at skolebestyrelserne orienterer udvalget, når bestyrelserne
træffer beslutning ud fra Folkeskolelovens § 16 b, og derved konverterer ressourcer fra
understøttende undervisning til den øvrige fagundervisning.
Bilag udsendes efterfølgende – når det er udarbejdet til udvalget.
Udsat

Undervisning i IT-sikkerhed for vores børn.
Alle
Erik Andkjær har ønsket punktet og motiverer.

FÆLLESMÅL for undervisning har et enkelt emne om IT og Medier:
http://www.emu.dk/modul/it-og-medier-vejledning
som KUN handler om hvordan IT-hjælpemidler skal indgå i undervisningen.
Det er bare ikke nok, at man i undervisningen bruger IT og lærer om forskellige
programmer og hvordan man finder informationer på internet og bruger dem i
opgaverne.
Referat

Udsat

Punkt 9 (10 min)

Eventuelt

Ref

bop07-11-2017
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.

