REFERAT - Skolebestyrelsesmøde nr. 21 - 2018
Onsdag d. 15/8 kl. 18.30 – 20.30
Afd. Jernløse – Konstitueringsmøde
Møder: mandag 27/8 Jernløse, onsdag 26/9 Kildebjerg, tirsdag d. 30/10 Jyderup, torsdag d. 29/11 Undløse, mandag d. 21/1
Knabstrup, tirsdag d. 26/2 Jernløse, onsdag d. 27/3 Jyderup, torsdag d. 11/4 Undløse, mandag d. 20/5 Knabstrup, tirsdag d. 18/6
Kildebjerg.
Dialogmøder med udvalget:
•
2. oktober 18.30-20.30 Dialogmøde, skolebestyrelsen ved Skovvejen Skole og udvalget for Børn og Skole
•
20. november 18.30-20.30 Dialogmøde ml. skole- og dagtilbudsbestyrelser og udvalget for Børn og Skole

DELTAGERE
Forældre: Jeanett Christiansen, Katja Skovby, Kaspar Kjærgaard, Rikke Ladegaard, Ulf Joel Jensen, Jan Rise
Christensen, Lonnie Jørgensen, Karen Marie Nilsson, Inge Neander.
Ledelse: Bo Pedersen
Personalerepræsentanter. Tine, Tanja, Signe Sode, Bente Hjarsbæk, Troels
Suppleant for forældrene: Mie Kjeldgaard (Jyderup) – inviteres til møderne

FRAVÆRENDE: Alle deltog i mødet..

Punkt 0B
(15min)

Normalt godkendelse af referat
Ved dette møde – kort repræsentation

Beslutning
Punkt 1 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Forretningsorden for skolebestyrelsen – samt skolebestyrelsens arbejde
Ledelse - BOP
Gennemgang af forretningsorden
Vedhæftet som bilag
Godkendt – men tages op efter behov

Punkt 2 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Skolebestyrelsens konstituering
Ledelse - Bop
Skolens ledelse sikrer proces for skolebestyrelsens konstituering.
Valg til formand: Ulf Joel Jensen ujj@kongkuglepen.dk
Valgt til næstformand Karen Marie Nilsson kanil@holb.dk

Punkt 3 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Godkendelse af skolebestyrelsens møderække
Ledelse
• Her er fastlagt 11 møder jf. forretningsorden
• Møderne er af 2 timers varighed og veksler mellem matriklerne
• USB er ikke en del af skolebestyrelsens område
• Skolebestyrelsen kan overveje, jf. snak på opstillingsmødet at erstatte et ordinært møde
med et længerevarende møde evt. en lørdag.
• Dialogmøder med udvalget se ovenfor – dagsorden, og sted kommer
Møderne godkendt
Forslag om at starte møderne mere uformelt fx med mad kl. 18.30 og møde kl. 19.00
Bo kommer med forslag til dagsmøde lørdag eller søndag. Muligheder både før og efter jul.
Skal vedtages på næste møde.

Referat

Punkt 4 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Meddelelser, svar på henvendelser samt spørgsmål fra bestyrelsen
BOP
Ledelse:
Start på skoleåret – kort rids
Udfordringer og forventninger
Retningslinjer – oversigt som der arbejdes efter -. Forældresamarbejde, mobbepolitik, ….
Ønske om samarbejde omkring dialogmøder – dagsorden og den politiske agenda
Reklame for skolebestyrelsen – skolebestyrelsen ud over kanten
Ønske om afsked og ansættelser – Jernløse, Kildebjerg, Knabstrup, Undløse (flyt), Jyderup.
Ledelse

Referat

Spørgsmål fra bestyrelsen:
Fælles start for alle børnehaveklasser. En klasse i Jernløse, to små på Kildebjerg,
aldersintegrerede klasser i Knabstrup, og lille klasse i Undløse med samarbejde med 1. klasse.
Har været udfordret på ansættelser. To opsigelser i Jernløse lige før skolestart. En ansættelse
på plads. Justeringer for de øvrige i personalet.

Starter nyt specialtilbud omkring skolevægring. Er placeret i Jernløse. Er for hele Skovvejens
skole. Øvrige er i Undløse, Jyderup og på Kildebjerg. Gennemgang af indsatser på næste
møde.
Fra skolebestyrelse i byen er der forespørgsel omkring samarbejde omkring dialogmøder med
udvalget. Bestyrelsen fra Skovvejen er interesseret så Bo sender navn og mail på formand og
næstformand videre til formanden i Byen.
Enighed om at det vil være fint med reklame for skolebestyrelsen – ”skolebestyrelsen ud over
kanten”. Herunder med billeder, så øvrige kan se hvem der repræsenterer dem.
Ønske om mere viden om afsked og ansættelser.

Bestyrelsen orienteret om at der pt. Mangler ledelse i Jernløse. Bo tager opgaven
lige pt. Planene er ansættelse senest 1/1 2019.

Punkt 5 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Vision Knabstrup
BOP
At bestyrelsen informeres omkring foreløbige planer for Knabstrup.
Der afholdes møde op til SB mødet, så der kan desværre ikke komme mere på dagsordenen,
men handler om bygningerne for skole og dagtilbud, vi forsøger at samtænke i et nyt projekt.
Visionsplan sendes til SB – planene er et udkast /en kladde til afsæt for det videre arbejde.
Kort forklaring omkring Knabstrup

Punkt 6 (20 min)

Årshjul for bestyrelsen og ønsker til dagsorden

Ansvarlig

Alle

Sagsfremstilling

Alle fra bestyrelsen melder ind omkring forventninger til arbejdet og ønsker til
dagsordenspunkter
Ønsker til dagsorden:

Referat

Lokalforældreråd – skolebestyrelsens arbejde
• Ønsker om lokalforældreråd på afdelingerne – ønske særligt for Jyderup
skole.
• Knabstrup har oprettet lokalforældreråd – ønske om dialog om
lokalforældreråd.
• Skolebestyrelsens deltagelse i forældremøder – men nu mange klasser.
En synlig skolebestyrelse:
• Skolebestyrelsen ud over rampen – synlige, nede på jorden.
Præsentation af skolen
• Størrelsen på klasserne/antal elever. Konkret og skolemæssigt.
• Kultur og serviceniveau – harmonisering eller ej
Principper:
• Mobiltelefoner
• Indkøb i frikvartererne – hvilke regler har vi
• Politikker/Principper/retningslinjer
Trafik - trafiksikkerhed
• Trafiksikkerhed – skolepatrulje • Holløsevej – farlig skolevej.
• Trappen ned i Jernløse
Personale

• Ansættelser og afsked - ansættelsesudvalg etc.
• Personaletrivsel – APV , Fravær –
Diverse
• Køleskabe – huller i rækken – ensartethed
• Skaterbanen – kommunen – aftaler

Punkt 6 (10 min)

Eventuelt
• Pkt. Ophold på skolen – når man ikke er i SFO
• Minde om – skole og forældre – årsmøde i slutningen af november kan ses på
hjemmesiden
• Link på referatet.

Foreløbigt årshjul:
Møder
Mandag 27/8 Jernløse
Onsdag 26/9 Kildebjerg
Tirsdag d. 30/10 Jyderup
Torsdag d. 29/11 Undløse

Indhold
Skolebestyrelsens arbejde
Budget, principper, timefordelingsplan etc.
Dialogmøde 2. okt.
Dialogmøde 20. nov.
Budget 19 – forventet regnskab 18

Mandag d. 21/1 Knabstrup,
Tirsdag d. 26/2 Jernløse
Onsdag d. 27/3 Jyderup

Tema SFO med deltagelse af SFO-lederne
Timefordelingsplan, Afsked og forflyttelser, skoleårets planlægning

Torsdag d. 11/4 Undløse
Mandag d. 20/5 Knabstrup
Tirsdag d. 18/6 Kildebjerg.

BOP01-08-2018

Afslutning – normalt kortere møde samt spisning

