Skolebestyrelsesmøde nr. 22 - 2018
Onsdag d. 27/8 kl. 18.30 – 20.30
Afd. Jernløse
Møder: 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 Riise
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: Inge Neander (afbud)

Punkt 0B
(5 min)
Beslutning

Godkendelse af referat fra onsdag d. 15/8

Punkt 1 (30 min)

Rundvisning på matriklen - meddelelser, svar på henvendelser samt spørgsmål fra
bestyrelsen
BOP
Ledelse - orientering
Dødsfald - Bisættelse torsdag kl. 11.00
Vision Knabstrup
Tilblivelse af dagsorden
Økonomi

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat godkendt

Spørgsmål – info fra bestyrelsen:
Formændene har talt sammen – tilbagemelding fra Ulf

Jeg vil gerne have at vi i skolebestyrelsen får talt om principper for skolens
kommunikation til forældre. (Kasper)
Skole og Forældres kommende landsmøde afholdes den 23.-24. november 2018 i
Nyborg http://skole-foraeldre.dk/artikel/landsm%C3%B8de
Referat

Først rundvisning på matriklen af Betina – pædagogisk leder.
Information fra ledelsen omkring, de hændelser der har været de foregående uger.
Information fra Ulf - Formændene har talt sammen omkring ro omkring folkeskolen.
Diskussion omkring strukturen, og den ønskede ro der ønskes omkring folkeskolen.
Strukturen har været udfordret de seneste år. Der har ikke været mulighed for at udmønte
strukturen, da økonomien har været meget udfordret.
Ønsker om bedre kommunikation – særligt i Knabstrup. Særlig struktur for klassedeling.
Skole og forældre – landsmøde Er der nogen der ønsker at deltage for forældreside: Karen
Marie, Rikke, Lonnie, Ulf ønsker foreløbigt at deltage.

Punkt 2 (15 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Skolebestyrelsens møderække
Ledelse
Skolebestyrelsen skal beslutte om de vil erstatte et ordinært møde med et længerevarende
møde evt. en lørdag. Forslag til mødedatoer i dagsordenen.
Evt. nyt om 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

Forslag om at starte møderne mere uformelt fx med mad kl. 18.30 og møde kl. 19.00
Forslag til dagsmøde for skolebestyrelsen:
Søndag d. 16/9 kl. 09.00-15.00
Søndag d. 23/9 kl. 09.00-15.00
Lørdag d. 27/10 kl. 09.00-15.00
Lørdag d. 10/11 kl. 09.00-15.00

Referat

Lørdag d. 19/1 kl. 09.00-15.00
Lørdag d. 9/3 kl. 09.00-15.00
Skolebestyrelsen ønsker et længere møde. Karen Marie har sendt en liste ud med mulighed
for at skrive sig på de datoer man kan deltage. Bo sender til Inge - og vender tilbage med
datoer med flest deltagere.

Punkt 3 (45 min)
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Præsentation af skolen
•
Ledelse – Bop
Skolens ledelse gennemgår hovedtal for skolen samt principper og politikker

Gennemgang af skolen, størrelse, elevtal, økonomi, samarbejde, principper etc.
Ønske om at komme tættere på klassestørrelser til næste møde

Punkt 4 (30 min)

En synlig skolebestyrelse:

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Ledelse

Referat

Der er taget billeder af bestyrelsen. Desværre uden Inge Neander.
Spørgsmål - hvordan gør vi det rundt omkring på skolerne?
Man kan godt deltage på lokale forældremøder? Det er ok at deltage lokalt
Cykelsti – ønske fra lokalforum om at støtte cykelsti. Ulf og Bo kigger på oplægget.
Ikke alle føler de kan gå i klasserne og repræsentere skolebestyrelsen.

Punkt 5 (10 min)

Eventuelt
Principper og politikker er ikke at finde på hjemmesiden.
Skolebestyrelsen på intra – hvordan kan det arrangeres, så man kan få info igennem der.
Ønske om at få klassestørrelse på dagsordenen.
Vi skal have nedsat et ansættelsesudvalg.
Der er ønske om at lokalforældreråd rykkes frem til næste dagsorden.

Skolebestyrelsen ud over rampen – synlige, nede på jorden.
Skolebestyrelsen skal tage stilling til hvordan vi får brandet bestyrelsen

Foreløbigt årshjul – med mulighed for ændringer
Møder
Onsdag 26/9 Kildebjerg –

Ændret rækkefølge

Indhold
1. Lokalforældreråd – skolebestyrelsens arbejde – husk at
justere
• 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.
2. Klassestørrelser

Tirsdag d. 30/10 Jyderup

3. Dialogmøde 2. okt.
Principper/diskussion om:
• Mobiltelefoner
• Indkøb i frikvartererne – hvilke regler har vi
• Eksisterende politikker/Principper.
• Ophold på skolen – når man ikke er i SFO
Trafik - trafiksikkerhed
• Trafiksikkerhed – skolepatrulje -

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

• Holløsevej – farlig skolevej.
• Trappen ned i Jernløse
Dialogmøde 20. nov.
Budget 19 – forventet regnskab 18
Personale
• Ansættelser og afsked - ansættelsesudvalg etc.
• Personaletrivsel – APV, Fravær –
Tema SFO med deltagelse af SFO-lederne
Timefordelingsplan, Afsked og forflyttelser, skoleårets planlægning
Diverse
• Køleskabe – huller i rækken – ensartethed
• Skaterbanen – kommunen – aftaler

Mandag d. 20/5 Knabstrup
Tirsdag d. 18/6 Kildebjerg.

BOP26-08-2018

Afslutning – normalt kortere møde samt spisning

