Referat Skolebestyrelsesmøde nr. 24 - 2018
Lørdag d. 27/10 kl. 8.30 – 15.00
Møder: tirsdag d. 30/10 Jyderup – forslag om aflysning, 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:
• 20. november (16.30 – 118.30 sammen med dagtilbud) 18.30-20.30 Dialogmøde ml. skole- og
dagtilbudsbestyrelser og udvalget for Børn og Skole
Andet:
• Skole og Forældres kommende landsmøde afholdes den 23.-24. november 2018 i Nyborg http://skoleforaeldre.dk/artikel/landsm%C3%B8de

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
Afbud: Tine, Tanja, Jeanett

Punkt 0

Dagens program

15 min
Beslutning

Godkendelse af referat fra onsdag d. 26/9
Beslutning om aflysning af mødet d. 30/10 – tages evt. under sidste punkt
20/11 forslag om formøde med dagtilbudsforældrene

Referat

Referat godkendt
Besluttet at aflyse mødet 30/10
Vedtaget at mødes før dialogmødet 20/11 med dagtilbudsbestyrelserne.

Punkt 1
45 min

Principper – arbejdet med principper

Ansvarlig
Sagsfremstilling

BOP

Først lidt refleksion – et billede på skærmen
Vi skal arbejde med:
• Klassedannelse og flyt af elever mellem matriklerne og klasser
• Udmøntning og forventninger til principperne for kommunikation og
forældresamarbejde
Arbejdsform – 2 grupper med udskiftning undervejs
• Ansættelser (lærere, pædagoger, ledere, adm. Personale)
Bilag:
Principper for klassedannelse samt bilag med udfordringer (forventes revideret)
Principper for forældresamarbejde (forældredel og personaledel) til brug for
forventningsafstemning,
Principper for ansættelser – nyt udkast

Referat

Skolebestyrelsen arbejdede med principper og kom på mødet rundt om ansættelsesudvalg
og procedurer. Der er nu grundlag for at udarbejde endelige principper for
ansættelsesudvalget, som skal vedtages på næste møde i november.
Øvrige principper nåede bestyrelsen ikke, men kommer på de kommende møder, med
henblik på at det er på plads senest ved feb. mødet.

Punkt 2
45 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Lokalforældreråd på matriklerne – en synlig bestyrelse

Referat

Skolebestyrelsen diskuterede afdelingsråd, og mulighederne for at få det op og stå på
afdelingerne. Bestyrelsen diskuterede indhold og muligheder og har en række input til den
videre diskussion. Bestyrelsen arbejder videre med en indhold, opgaver og forretningsorden
med henblik på at starte afdelingsråd op på afdelingerne.
Fokus er at gøre skolen mere synlig lokalt, at få de gode historier frem, og understøtte gode
traditioner på skolerne. Lærernes dag kunne fx understøttes af bestyrelse og eller
afdelingsråd.

Punkt 3
45 min

Branding af skolen

bop

Skal vi have lokale forældreråd på skolens matrikler:
Hvorfor og hvad ønsker skolebestyrelsen at lokalforældrerådet skal arbejde med
Hvordan får vi engageret forældrene lokalt
Hvordan gør vi bestyrelsen mere synlig?
Lærernes dag – inddrage forældre mv – ønske fra Katja (Jyderup)

Ansvarlig
Sagsfremstilling

Referat

Punkt 4
45 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Der kommer ind imellem udsagn om skolen eller skolens afdelinger. Nogle er gode andre
udfordrende.
• Hvordan ønsker vi skolen profileret, hvorfor, hvordan og til hvem
• Hvad er det for historier vi bærer rundt på? Kan de afmonteres?
• Hvilke nye historier vil vi fortælle, og hvem skal fortælle dem?
• Hvor kommer skolebestyrelsen ind og hvor kommer lokalforældrerådene ind?
Skolebestyrelsen var langt omkring mulighederne for branding af vores skole.
Skolebestyrelsen ønsker de gode historier frem både for den samlede skole men også for
matriklerne generelt.
Bestyrelsen arbejder videre med alle de ideer der kom frem til mødet.
Skolens virksomhed – hurtig info – hurtige beslutninger
Alle
Klassestørrelser, herunder info om afsatte midler til store bh. klasser over 27 elever.
Liste med klassestørrelser er vedhæftet.
Skolebestyrelsen skal tage stilling til om klassestørrelserne giver anledning til særlig
opmærksomhed fra bestyrelsen. Bilag med aktuelle tal vedhæftet

Mobiltelefoner – kort gennemgang af lokal praksis – se nedenfor
20. november 18.30-20.30 Dialogmøde ml. skole- og dagtilbudsbestyrelser og udvalget for
Børn og Skole.
Timefordelingsplan (fordeling af timer på skolen) – hvordan er det nu – hvad er
mulighederne. INFO om timefordelingsplan og § 16 b til senere beslutning i februar/marts.
Bilag vedhæftet: Timefordelingsplan- (Se fanebladene) samt Ansøgning om §16b
Arbejdet med budget og den interne praksis – arbejdet med det overordnede budget sker
på mødet 29/11, hvor vi har budgettallene og en foreløbig beregning fra ledelsen.
På skolen forventer vi at arbejde ud fra samme skabelon som vedhæftet for budget 2018.
Bilag vedhæftet: Sidste udsendelse til personalet i forbindelse med budget 2018.

Referat

Er der tid – Så oplæg fra BOP – indsatser – strategi og et blik ind i fremtiden!!
Der blev diskuteret klassestørrelser. Er en stor klasse et problem i sig selv? Der var mange
bud men det blev vægtet at meget små klasser var ikke at foretrække, så der skulle i højere
grad arbejdes mod info omkring det gode ved større klasser, mulighederne der, samt hvad der
gøres og arbejdes med når fx klasser er i ubalance på den ene eller anden måde.
Mobiltelefoner: Kort gennemgang af lokal praksis. SB får en oversigt over hvad man gør på
de forskellige matrikler
Timefordelingsplan: Gennemgang af hvordan en timefordelingsplan for skolen er bygget op.
Skolebestyrelsen skal hvert år godkende timefordelingsplanen for det kommende skoleår. Det
sker normalt i marts, når evt. lovændringer på området er kendte, så alle justeringer kan
tages med ind i planen.
Budget og lokal praksis: Orientering om hvordan der lokalt arbejdes med budget, ønsker til
indkøb etc. på tværs af et økonomiudvalg, hvor der er personalerepræsentation fra hver
afdeling samt repræsentation omkring ledelse og administration. Vi arbejder videre og har
budget med på SBs næste møde. Vi aftalte at starte mmødet op lidt før med en gennemgang
af hvordan det er bygget op og hvordan vi håndterer det, efterfulgt af en gennemgang af
fordelingen mellem matriklerne. Gitte Adm. leder vil deltage på mødet.

Punkt 5
45 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling
Referat

Opsamling fra dagen samt evt.
Der er kaffe og kage under punktet
Alle
Alle var enige om at det havde været en god dag, men mange snakke om skole, branding etc.
og at skolebestyrelsen i på mødet, fik styrket relationerne og samarbejdet i bestyrelsen.

Foreløbigt årshjul – med mulighed for ændringer
Møder
Indhold
Torsdag d. 29/11 Undløse
Budget 19 – forventet regnskab 18
Fra kl. 17.30 – 18.30 budget
• Arbejdet med budget skole og bestyrelse
• Budgettal – hvad peger det på af muligheder
• Strategi (indkøb, digitalisering, uddannelsesparathed etc.)
AULA - forældresamarbejde
Åbent punkt – ”fortsættelse fra lang lørdag”
Ansættelsesudvalg
Afdelingsråd
Mobilpolitik på afdelingerne (orientering)
Mandag d. 21/1 Knabstrup,
Personale
• Personaletrivsel – APV, Fravær
• Gennemgang af strukturen i Knabstrup
o Opdeling i aldersintegrerede klasser
o Ugeskema Revolutionen
o https://ugeskemarevolutionen.dk/
Tirsdag d. 26/2 Jernløse

Onsdag d. 27/3 Jyderup

Torsdag d. 11/4 Undløse

Tema SFO med deltagelse af SFO-lederne
SFO organisering, sammenhæng med skolen
• Indkøb i frikvartererne – hvilke regler har vi
• Ophold på skolen – når man ikke er i SFO
• Timefordelingsplan
skoleårets planlægning
Timefordelingsplan, Ansættelser og evt. forflyttelser, elevtal. Justeret
budget
Specialtilbud

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

Afslutning – normalt kortere møde samt spisning

Andet: Trafik (hvad er i gang, hvad kunne vi tænke os?)
•
•
•
•
•

Trafiksikkerhed – skolepatrulje
Holløsevej – farlig skolevej.
Trappen ned i Jernløse.
Køleskabe – huller i rækken – ensartethed
Skaterbanen – kommunen – aftaler

