.

Skolebestyrelsesmøde nr. 19
REFERAT - Mandag d. 14/5 på afd. Undløse 18.30-20.30
De næste møder
Tirsdag d. 11/6 i Jyderup
DELTAGERE
Bo, Bettina, Signe, Jesper (formand), Kaspar Kjærgaard, Erik, Gert, Karen Marie (næstformand), Inge, Tine, Tanja, Signe
Sode, Kasper, Kenneth, Dorthe, Bente Hjarsbæk.
Særlig gæst: Steffen (Jyderup)

FRAVÆRENDE: Kenneth, Steffen
REPRÆSENTANTER FRA ELEVRÅDET

Punkt 0B
Beslutning

Godkendelse af referat fra torsdag d. 12. april

Punkt 1 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser og spørgsmål:
BOP

Godkendt
Næste møde i Jyderup med mad

Ledelse:
Computere til Jyderup og Kildebjerg, samt udskiftninger på de andre matrikler.
Elevtal

Referat

Spørgsmål fra bestyrelsen:
Taget til efterretning

Punkt 2 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Undløse
Signe
Evt. besøg fra det lokale elevråd

Referat

Elevråd er på lejrskole på Bornholm.
På Undløse er vi pt. i gang med en renovering af Børnehaveklassens lokale,
ventilation og gulv på gangarealer.

Punkt 3 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Budget og overførsler
Bop
På baggrund af orientering fra sidste møde omkring ændring af tildelingen til skolerne for at
dække et budgetunderskud, skal bestyrelsen tage stilling til om bestyrelsen vil rette
henvendelse til udvalget for en forklaring på denne ændring, herunder uligevægten i, hvad
skolerne er kompenseret.
Der skal stilles et spørgsmål til udvalget, hvorfor skolerne ikke behandles ens.

Referat

Punkt 4 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Punkt 5 (20 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Skoleårets planlægning
Bop
Forflyttelse
Ansættelser – nedsættelse af udvalg (Jyderup og Jernløse)
Specialtilbud - en hurtig gennemgang af de tilbud vi har og hvad der kommer til
Der har været forflyttelser mellem Jernløse og Kildebjerg samt Kildebjerg og Jyderup
Der er indkommet opsigelser på både Kildebjerg og i Jernløse.
Der er gang i stillingsopslag.
Ansættelses udvalg: Karen Marie, Gert. Tanja, Louise

Timefordelingsplan
BOP
Ledelsen ønsker at timefordelingsplanen fremover bliver harmoniseret. Vi har nu
harmoniseret lidt sidste år og ser nu en fordel i at tilrette planen for matriklerne.
Begrundelserne fremlægges på mødet.
Bilag vedhæftet: Timefordelingsplan 17-18 og forslag om ny
Bo ønsker at der harmoniseres mellem afdelingerne i forhold til afdelingerne.
Der gives tilsagn til ændringer inklusiv ryk af engelsktime til dansk time i 7. klasse

-

I Knabstrup er timefordelings planen tilpasset i forhold til de grupper de arbejder i
forhold til ugeskema. (fase 1, fase 2 og fase 3)

Punkt 6 (15 min)

Ny skolebestyrelse og ændring af forretningsorden

Ansvarlig

Alle

Sagsfremstilling

Alle har modtaget en opsamling fra opstillingsmøde og aftale om fredsvalg.
For at bestyrelsen kan komme i arbejde skal der justeres i forretningsorden. Bilag: en
mulig justering af forretningsorden

Referat

Steffen har trukket sig fra bestyrelsen.
Karen Marie undrer sig over, at man ikke forpligter sig på lokaleforældrerådet/
afdelingsrådet, når man opstiller til skolebestyrelse. Kan evt. indføres i forretningsordenen.
Gennemgang af forretningsorden for den nye skolebestyrelse.
Man kan lokalt selv aftale hvordan arbejdsgangen i afdelingsrådet.
Det foreslås at de pædagogiske ledere, kun deltager når mødet afholdes på den respektive
matrikel.
Tilføjelse i forhold til ansættelser i særlige tilfælde.
Ændring i forhold til godkendelse af referat.
Bo sender de reviderede styrelsesvedtægter til bestyrelsen til gennemgang.

Punkt 7 (20 min)

Ansøgning om dispensation til bh. klasse i Jernløse med op til 30 elever

Ansvarlig

Alle

Sagsfremstilling

Udvalget for børn og skole ønsker en uddybet ansøgning før de tager stilling.
BOP laver oplæg til bestyrelsen, der på den baggrund skal tage stilling til hvordan
vores henvendelse skal være til udvalget.

Referat

Jernløse har fra næste skoleår kun en børnehaveklasse med pt. 27 elever.
De to samskabende pædagoger bliver i deres stilling og følger med i skolen.
Der er pt. sandsynlighed for at klassen vokser, derfor søges dispensation til ikke at dele
klassen hvis den vokser.
Normalt er tildelingen til en normal bh. Klasse 12 pæd. lektioner.
Overordnet er pædagogresursen møntet på inklusion, det vil sige at der ikke arbejdes med
faste klassepædagoger.
-

Hvad sker der hvis det ikke bliver godkendt og vi rammer loftet mht. elever.

-

-

Punkt 6 (10 min)

Det kan være svært, at nå de forældre til kommende 0. klasse i Jernløse, med
argumenterne hvorfor der søges dispensation. De indkaldes til et nyt møde inden
sommerferien.
Bo kan blive nødt til at afvise elever. Det afhænger dog meget af hvor elevernes
bopæl er.
Bo sender ansøgningen afsted med bestyrelsens accept. De ønsker at det præciseres
hvilke økonomisk præmisser vi arbejder med.
Ansøgningen gælder for et år ad gangen.

Eventuelt
Karen Marie har en positiv tilbagemelding fra lejrskolen, hvor hendes datter er
med.

ref14-05-2018
Ønsker til kommende punkter
Principper for klassedannelse – på sidste møde
Trivselsundersøgelse,
Brug af mobiltelefoner
Hærværk på skolens ting
Rygning
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.

