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Skolebestyrelsesmøde nr. 16
Onsdag d. 28. februar på afd. Jernløse 18.30-20.30
De næste møder
Mandag d. 19/3 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
REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET

Punkt 0A
Beslutning

Godkendelse af referat fra 15/1 2018

Punkt 1 (5 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Ændring af dato for bestyrelsesmøde
Ledelse og bestyrelse
Tirsdag d. 20/3 Kildebjerg – forslag at mødet ændres til 19/3 samme tid og sted

Referat

Det blev vedtaget at ændre dato til d.19/3

Punkt 2 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser og spørgsmål:
BOP

Referat

Ledelse:
• Elevsager herunder indskrivning og beslutninger om oprettelse af klasser.
• Skoleårets planlægning
• Valgfag 2018
• Skolebestyrelses valg - orientering
•
Spørgsmål fra bestyrelsen:
Indskrivningerne til 0. klasse er slut.
Udfordringer i forhold til klassedannelse af 0. klasser i Kildebjerg.
Der er pt indskrevet 33 elever i Kildebjerg
Der bliver én klasse i Undløse og Nr. Jernløse
Overtallig børnehaveklasseleder i Nr. Jernløse tilbydes overflyttelse til Kildebjerg.
Løsningen er dyr i forhold til evt. at tvangsflytte elever fra skoledistrikterne.
Vi mangler et økonomisk overblik i forhold til de pædagoger der er overflyttet / afskediget i
forbindelse med tidlig indsats.
Der arbejdes på en aftale med lærerkredsen.
Planlægningen af skoleåret starter for alvor op efter påske.
Samarbejdet med EUC omkring valgfag i 8. - 9. udvides fra 100- 150 pladser. Der arbejdes
også på at få gymnasierettede valgfag ind i udbudsrækken.
Mht. til skolebestyrelsesvalg er det i proces. Bo har modtaget en henvendelse. Husk at
overtallige kandidater evt. kan indgå i lokalråd.
Personalesager drøftes ikke umiddelbart på bestyrelsesmøder, men kan drøftes bag lukkede
døre.
Spørgsmål vedrørende hvor stort antallet af omplacerede pædagoger er.
Politisk er beslutningen at pædagogerne ikke er tilknyttet en klasse, men arbejder med
inklusion.
Ønske om en generel information omkring frafald og tilgang af personale.
Faglokaler i Nr. Jernløse er stort set på plads. Medarbejdere bliver inddraget i indretning af
lokalerne og udpakning af materialer.

Punkt 3 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Elevråd – og kort gennemgang af afd. Jernløse – nyt byggeri
Lone/Betina
Evt. besøg fra det lokale elevråd

Referat

Frafald fra elevråd.

Punkt 4 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

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

Hvordan kan vi bedst vidensdele, og sætte undervisningen i it-sikkerhed på dagsordenen.
Erik har haft erfaring med at lave informationsaftner omkring hverdags it. Der var dog ikke
stor tilslutning.
Hvordan kommer vi ud over kanten i forhold til forældre
Laver vidensdeling lærer til lærer - evt. samler et videnskatalog.
Erik modtager gerne henvendelser med input eller gode ideer.

Punkt 5 (20 min)

Budget 2018
Regnskab 2017
BOP/ledelse
Budget 18 – gennemgang af budget for 2018 – bilag budget 2018
Indsatser indstillet fra Økonomiudvalget: Er vedtaget

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Udfordringer ved skoleårets planlægning:
Væsentlig nedsættelse på skolepædagoger/pædagoger i undervisningen
Bestyrelsen skal på mødet godkende budget for skolen 2018.
Referat

Budgettet estimeres til at indeholde et underskud pt 2 mill.
Bo arbejder på et kontotræk som giver et bedre overblik.
Beslutningerne fra økonomiudvalget sendes ud på afdelingerne. I forhold til indkøb.
Budgettet er tilpasset de faktuelle udgifter som vi har kendskab til pt.
Bo starter næste møde (19/3) med at fremlægge et detaljeret budget, for de som er
interesseret.
Der prioriteres med udgangspunkt i at der ikke skal være for store udsving i
materialebeholdningen på de enkelte matrikler.
Lige nu er det overordnet specialundervisningen der trækker flest udgifter.
Bo anbefaler at bestyrelsen godkender budgettet trods det estimerede underskud.
Bestyrelsen har godkendt budgettet.
Uden for dagsorden:
Der bliver spurgt til problemet omkring elever som ikke kommer i skole.
Det er også en problemstilling i vores distrikt.
Der er pt. 3 – 4 projekter i gang, som arbejder med problematikken.

Punkt 6 (15 min)

Principper for klassedannelse og elevflyt

Ansvarlig

Alle

Sagsfremstilling

Aftalt at principper for klassedannelse skal revideres foråret 2018. Skolens ledelse
har brug for en præcisering af klassedannelsen, da vi i år og de kommende år vil få
væsentlige økonomiske problemer såfremt vi opretter flere små bh. Klasser på
afdelingerne.
Ledelsen ønsker principperne præciseret jf. forslag.

Referat

Forældre der bor uden for distriktet har ret til at få søskende ind på skolen. I eget regi er det
afstand og ikke skolen der vægter højest.
-

Man er ikke sikret plads på nærmeste distriktsskole, hvis man en gang har fravalgt
skolen.
Bo arbejder på et udkast, som fremlægges til bestyrelsen på et kommende møde.

Punkt 7 (20 min)

Udnyttelse af § 16B for skoleåret 2018-19

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 beder nu skolebestyrelserne om en indstilling for skoleåret 2018-19 – se bilag

Ref

Punkt 7 (10 min)

Ledelsen for Skovvejens Skole ønsker fortsat at benytte/have mulighederne der ligger i en
udnyttelse af § 16 B.
Der er forældre opbakning til at fortsætte med § 16B.
Personalet har set det som en resursetildeling.

Eventuelt
Knabstrup fylder 77 år d. 22/3 og holder åbent hus.
Spørgsmål fra forældre om der skal tilbydes juice og saftevand i SFO Jernløse.
Undersøg om der er en skraber med i hjertestarter på Nr. Jernløse.
9. klasse Jyderup julefrokost m. alkohol, afholdt med forældres samtykke udenfor
skolen. Hvad er skolens retningslinjer? Der er ingen sanktionsmuligheder fra skolen
når det afholdes i privat regi. Relevant emne for SSP.

bop18-02-2018
Ønsker til kommende punkter
Næste møde – marts mødet: Test- nationale test, Trivselsundersøgelse,
Ugeskemarevolutionen.
Brug af mobiltelefoner
Hærværk på skolens ting
Rygning
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.

