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Skolebestyrelsesmøde nr. 17
Mandag d. 19. marts på afd. Kildebjerg 18.00-20.30
Første del af mødet (18.00-18.30) er gennemgang af økonomi
De næste møder
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, Signe Sode, Tine, Jesper, Kenneth, Inge, Ulf, Bettina
REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET

Punkt 0 A (30 min)

Budget 2018

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Ledelse – Adm. Ledelse Gitte H. Hansen
Gennemgang af budget 2018
• Opbygning
• Fordeling til matrikler
• Vikardækning etc.
Evt. bilag udleveres til mødet.
Taget til efterretning

Punkt 0B
Beslutning

Godkendelse af referat fra onsdag d. 28. februar
Godkendt

Punkt 1 (30 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Ugeskemarevolutionen
Knabstrup – medarbejdere fra Knabstrup: Troels og Maria
Bestyrelsen gives kendskab til organisering der bl.a. benyttes på Afdeling Knabstrup.
Fremlægges af medarbejder.
Ugeskema revolutionen blev indført efter at skolen oplevede elevflugt og dårlige resultater i
nationale test.
Husregler - baseret på fællesskabet først. Målet er at kunne arbejde koncentreret i 20 min.
Aktiviteten skifter efter 20 min. Der er også indlagt pauser. Kravet er kun at gøre sig umage.
Lærer eleverne at tage ansvar, kan hjælpe hinanden, vise omsorg.
Det har hævet det faglige niveau og øget trivslen.
Børnene lærer at vælge det faglige til
En bevist overvejelse fra lærernes side at ugeskemaet ikke kan stå alene. I år er der 12 timer
til ugeskema.
Vigtigt at indtænke fysiske aktivitetspauser.

Referat

Punkt 2 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser og spørgsmål:
BOP
Ledelse:
• Skoleårets planlægning
• Klasser og indskrivning
• Valgfag 2018
• Skolebestyrelses valg – orientering
• Læreraftale

Referat

Spørgsmål fra bestyrelsen:
Skoleårets planlægning starter 6/ 4
Indskrivning der er kommet et nyhedsbrev ud med en oversigt over kommende 0. klasser.
Der har indtil nu kun været en henvendelse vedr. det kommende skolebestyrelsesvalg.
Lockout / strejke- svært at sige hvordan det kommer til at ramme.
Læreraftalen i Holbæk kommune.

Punkt 3 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Elevråd
Tina
Evt. besøg fra det lokale elevråd

Referat

Ledelsen skal drøfte hvordan vi får involveret elevrådet i Skolebestyrelsen

Punkt 4 (10 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Forespørgsel omkring åbningstider
Ledelsen
En forælder har forespurgt på, om der kan ændres på åbningstiderne, specifikt på
Kildebjerg, da vedkommende har problemer med at nå sit job til 06.30, når morgen SFO
først åbner kl. 06.15.
Skolebestyrelsen skal vurdere på hvorledes vi på afdelingerne skal kunne imødekomme
forældre med forskellige behov for åbningstider, herunder konsekvenser for SFO, økonomi
etc.
Diskussion omkring åbningstid. Ledelsen peger på muligheden for at lave en toårig
forsøgsordning på Kildebjerg.
Ikke et økonomisk stort problem, men al åbningstid koster penge og i dette tilfælde 75
minutter pr. uge. Bestyrelsen er enige i, at skal der være en forsøgsordning, skal det være
over en længere periode.
Beslutningen omkring ændring af åbningstiden udskydes til næste gang. Bestyrelsen ønsker
en beregning af udgifterne for en ordning for Kildebjerg og for hele Skovvejens Skole.
Ledelsen laver beregning til næste møde.

Referat

Punkt 5 (30 min)

Nationale test

Ansvarlig

BOP

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen ønsker en gennemgang af, hvorledes man kan benytte nationale test i
dagligdagen og op mod skolens indsatser.
BOP gennemgår eksempler på hvad man kan se ud af de nationale tests, og hvad vi kan bruge
dem til på skolen.
Der er sammenhæng mellem nationale test og FSA. Data beskyttet i forhold hvad man som
almindelig borger kan se. Det betyder at man kan samlede resultat for kommuner.

Referat

Resultaterne, kan bruges til at få et specifikt indblik i progression og udfordringer.
Bo er i samarbejde med læringskonsulenter fra Ministeriet i gang med at udarbejde en plan
for, hvor vi som skole skal sætte ind i forhold til arbejdet med nationale test.

Punkt 6 (20 min)

Principper for klassedannelse og elevflyt

Ansvarlig

Alle

Sagsfremstilling

Principper for klassedannelse skal revideres foråret 2018. Ledelsen ønsker principperne
præciseret jf. forslag.
Bilag vedhæftet: Forslag til nye principper

Referat

Udsættes til næste gang.

Punkt 7 (10 min)

Eventuelt

-

Sidste møde bør omfatte et socialt indslag.

Bop13-03-2018
Ønsker til kommende punkter
Næste møde – april mødet: Trivselsundersøgelse,
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.

