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Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 15
Mandag d. 15. januar på afd. Knabstrup 18.30-20.30
De næste møder
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.
Særlig gæst: Steffen (Jyderup)

FRAVÆRENDE Kenneth, Troels, Jesper Ulf
REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET. Ingen

Punkt 0A
Beslutning

Kort præsentationsrunde samt godkendelse af referat fra

Punkt 1 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Kvalitetsrapport
Ledelse og bestyrelse
Skolens (Skovvejens Skole) første kvalitetsrapport er samlet. Skolebestyrelsen skal påtegne
kvalitetsrapporten.
Skolebestyrelsen skal komme med kommentarer til kvalitetsrapporten, En del af data
kommer fra nationale test. Der i dag blevet nedsat en gruppe i kommunen som skal sikre sig
at alle data bliver behandlet efter lovgivningen.
Det har været to hårde år. Men der er trods alt sket en positiv udvikling i forhold til
matematik.
Der ønskes generelt et overblik og en snak omkring, hvor vi er som skole lige nu.
På side 13 vedr. Mål – og opfølgning i Program for Læringsledelse.
Bo vil bede skolebestyrelsen om lov til at ændre ordlyden omkring skolens progressions mål
at gå fra 50 -75%. Progressions målet var for ambitiøst. Der har dog været fremgang det er
den vigtigste signalværdi over for personalet. Der givers samtykke til ændringen.

Referat

Bemærkninger til Kvalitetsrapporten
Skolebestyrelsen er glade for at kunne se fremgang på flere områder på skolen trods
store og løbende indgreb i driften de seneste år.
Det er bemærkelsesværdigt at trivslen blandt eleverne ser ud at ligge højt. Et vigtigt
parameter i forhold til den elevernes forudsætning for læring.
Usikkerhed i forhold til ungdomsuddannelsernes statistik.
Positivt med progression omkring karakterer
Bekymring om, hvorvidt de store besparelser på skoleområdet vil få negative
konsekvenser for de kommende tal omkring trivsel, karakterer, elevtal etc.

Punkt 2 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser og spørgsmål:
BOP
Ledelse:
• Gennemgang af adm. og ledelse – et historisk rids (bilag vedhæftet)
• Orientering om omplacering af pædagoger. Vedhæftet bilag fra MED udvalgets
dagsorden 11/1 2018
• Rynkebyløb – hvordan er det organiseret

•

Referat

Nr. Jernløse færdiggørelse
o Kælder
o Trafikforholdene i Nr. Jernløse er udfordrede efter at gammel afd. Er flyttet
ind i den store afd.

Spørgsmål fra bestyrelsen:
Overblik over ledelse på Skovvejens Skole. Elevtallet havde en nedgang sidste år, det ser ud
til at vi holder elevtallet i kommende skoleår.
Antallet af ansatte er også afhængigt af om vi leverer ydelser til elever som kommer fra
andre kommuner.
Omplacering af pædagoger. Der er pædagoger der selv har bedt om omplacering de
taler pt. med dagtilbuddene omkring fremtidige ansættelse i dagtilbud. De 22/1 vil
der være et antal pædagoger, som vil blive bedt om at flytte ned i børnehaven.
Det er en stor indgriben i dagligdagen.
Rynkeby udskydes i pga. tid
Byggesag i Jernløse, Bo arbejder på at kompensation for forsinkelser.

Punkt 4 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Elevråd – og kort gennemgang af afd. Knabstrup
Betina
Evt. besøg fra det lokale elevråd
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Betina præsenterer.
Lille matrikel med sammenlæste klasser. Der arbejdes med ugeskema revolution,
hvilket har øget trivslen og fagligheden blandt eleverne.
Der er et tæt samarbejde lokalforum, som der er planer om at udvide.
Blev nr. 2 i en landsdækkende matematik konkurrence for alderstrinnet.

Punkt 5 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Kommunikation og forældresamarbejde - kladde
Ledelse og medarbejdere
Der er nu udarbejdet første udgave til et fælles principper for kommunikation og
forældresamarbejde.
Skolebestyrelsen skal tage stilling til om udvalget har været hele vejen rundt, og om der skal
tilføjes eller slettes i udkastet.
Bemærkninger fra bestyrelsen:
Positivt at der kommer et fælles skriv til forældre om forventninger og muligheder.
at det genovervejes, hvad der meldes ud omkring kommunikation herunder
ugeplaner i overbygningen.
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Punkt 5 (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
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1.

marts skærings dato i forhold til optakt til skolebestyrelse.
Bestyrelsen skal vurderer om der skal arrangeres opstillingsmøder.
Valgbestyrelsen er bestemt til at være formand, næstformand og skoleleder.

Punkt 6 (30 min)

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Budget 2018
Indsatsområder samt indstilling fra Økonomiudvalget
Regnskab 2017
BOP/ledelse
Budget 18 – gennemgang af budget for 2018 – Overordnede budget til feb. Mødet.
Indsatser indstillet fra Økonomiudvalget: Bilag udsendes efter ØU møde 9/1
Udfordringer og løsninger i forbindelse med budget 2018
Tilpasning af budget til nedsparring af skolepædagoger. Skovvejens Skole skal spare ca. 4,5
pædagog. Se bilag: Procesplan
Justering af lærerkræfter i forbindelse med skoleårets planlægning for skoleåret 2018/19.
Forventning om at vi går ind i det nye skoleår med en reduktion på lærerkræfter ved en
besparelse på tilbud der ligger ud over den almene undervisning (bibliotek, vejledere, STUV
(specialundervisning) og koordinering)
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Det store budget kommer på det næste møde. Bilaget viser ØK udvalgets prioriteringer.
Der er blandt andet prioriteret indkøb af Chromebooks, som har været sat på hold i 1 1/2år.
Der har været nogle områder hvor niveauet ikke har været ensrettet. Målsætningen er at
ensrette så niveauet matcher på alle afdelinger.
Bo vil kræve kompensation for byggesagen i Jernløse i håb om, at kunne etablere faglokaler i
Jernløse.
Der er overordnet forsøgt også at tilgodese ønskerne fra elevrådet.
Skolebestyrelsen godkender økonomiudvalgets og ledelsens prioriteringer, hvilket gør at vi så
småt kan gå i gang med indkøb fx Chromebooks, men ser det hele igen i en sammenhæng,
når hele budgettet skal behandles på næste møde.

Punkt 7 (15 min)

Tilbagemelding vedr. § 16B – bestyrelse og udvalg (fra sidste møde)

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.
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 vedhæftet
Der er et ønske om at gennemgå præmisserne for §16B. Det afventes at beslutning lægges ud
til skolebestyrelsen vedr. skoleåret 2018-19. Så kan vi med baggrund i erfaringerne fra 201718, blive skarpe på, hvor en nedsættelse af timetallet kan gøre en forskel for elevernes læring
og trivsel.
Med hensyn til opgørelse af vikardækning specifikt på § 16B, så er det svært at gøre op i, da
de udmøntes forskelligt på de enkelte matrikler. § 16b benyttes efter hensigterne i loven.

Punkt 8 (10 min)

Eventuelt

Ref

Kan det lade sig gøre at oplægge links til bl.a. MU. Der kommer et nyt system der skal erstatte
Intra.
Inge fortæller om en antropolog som er i gang med en undersøgelse af elevernes
uddannelses valg afd. på Jernløse

bop05-01-2018
Næste møde:
Undervisning i IT-sikkerhed for vores børn.
Ansvarlig
Sagsfremstilling

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
Punkt xx

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

