Referat skolebestyrelsesmøde nr. 27 - 2019
Tirsdag d. 26/2 kl. 18.30 – 20.30
Jernløse
Næste møder: onsdag d. 27/3 Jyderup, torsdag d. 11/4 Undløse, mandag d. 20/5 Knabstrup, tirsdag d. 18/6
Kildebjerg.
DELTAGERE
Forældre: Jeanett Christiansen, Katja Skovby, Kaspar Kjærgaard, Ulf Joel Jensen, Jan Riise Christensen, Lonnie
Jørgensen, Karen Marie Nilsson, Inge Neander, Mie Kjeldgaard (Jyderup)
Ledelse: Bo Pedersen
Personalerepræsentanter. Tine, Tanja, Signe Sode, Bente Hjarsbæk, Troels
Suppleant for forældrene: Ingen pt.
Afbud: Jan, Kasper.

Punkt 0
5 min

Godkendelse af referat for torsdag d. 21/1 2019

Beslutning

Godkendt

Punkt 1
45 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Tema SFO

Referat

Gennemgang af SFO, organisation, ledelse, koordinatorer.
Hvad skal være ens og hvad skal være særegent for hver matrikel. En personalegruppe
placeret på 5 matrikler. Hele tiden samarbejde omkring budget, behov etc. Driften vurderes
efter hvor er der behov, hvad er fælles og hvad er forskelligt.
Flere pædagoger arbejder både i SFO og skole, dels med inklusion og dels forebyggende i bh.
Klasse og 1. klasse.
Gennemgang af matriklerne. Fælles traditioner og traditioner på de forskellige afdelinger.
Mad, aftenåbent osv.

Charlotte og Thomas

En gennemgang af SFO Skovvejen.
Børnetal, aktiviteter, udfordringer etc.

Brandingvideo er på bedding fælles for SFO i Holbæk kommune.
Overgang fra bh. til skole/SFO – der gives administrativt svar vedr. muligheder for tidlig SFO
på afdelingerne.

Punkt 2
10 min

Orientering og spørgsmål fra bestyrelsen

Ansvarlig
Sagsfremstilling

BOP

Referat

Info af ovenstående
SB tilslutter sig klassefordeling/elevfordeling for matriklerne.
Fokuspunkter afdelingsråd Jyderup: Kontaktforældre, forældrebank, hjælpekorps.
Jyderup har læsetanter i indskolingen
Jernløse emneuge i denne uge. Verdens kontinenter.
Undløse afdelingsråd: kigger på teater i foråret.

Punkt 3
15 min
Ansvarlig
Sagsfremstilling

Biogasanlægget tæt på skolen i Jernløse

Ledelse
• Ledelse (daglig leder ansat i Jernløse fra 1/6)
• INFO om ny halbestyrer og bestyrer af cafeteriet i Jernløse – herunder tilbud
om skolemad. (bilag vedhæftet endelig dagsorden)
• Kort gennemgang af justering af skolereform. Hvordan berører det
Skovvejens skole? – Punkt på næste møde.
• 6. feb. stort show med bh. klasserne i Mørkøvhallen. (se FB)
• Evt. optræden fra Skovvejens skole ved åbningen af Holbæk arena.
(forespørgsel)
• INFO video vedr. SFO – orientering fra SFO
• Elevtal til de nye bh. klasser – tal og klasser fremsendes inden mødet.
Forældre og ansatte
Afdelingsråd – nyt fra afdelingerne

Alle

Forældrerepræsentanter ønsker at skolebestyrelsen taler om en evt. politisk
henvendelse til Holbæk kommunalbestyrelse omkring placering af biogasanlæg.
Ønsker skolebestyrelsen at henvende sig politisk skal det aftales hvem der går
videre med en henvendelse, og hvordan?

Referat

Udsat til næste møde.
Fokus ønskes også på den tunge trafik der forbindes med anlægget.

Punkt 4
20 min
Ansvarlig:

Personaletrivsel - APV

Sagsfremstilling

APV for skolen og afdelingerne sendes ud til skolebestyrelsen inden mødet.

BOP

Skolens og afdelingernes APV arbejdes der med i ledelsen, i MED udvalget, i
Hovedudvalget i Holbæk kommune og i den lokale TRIO på afdelingerne.
Hovedudvalget i Holbæk kommune arbejder med en overordnet handleplan, Skolens
MED udvalg arbejder med en fælles handleplan for Skovvejens skole på baggrund af de
lokale handleplaner der udarbejdes i afdelingerne.
Arbejdet i den lokale TRIO er ikke afsluttet, så der ligger endnu ikke handleplaner for
afdelingerne. Centralt er der ikke udarbejdet handleplaner endnu.
Det er medarbejdernes forventning at de har lokale handleplaner klar medio april, jf
MED udvalgsmøde 19/2.
Skolebestyrelsen kan på baggrund af APV evt. udarbejde principper for skolen, hvis det
ønskes.

Referat

MED udvalget på Skovvejens Skole udarbejder på deres møde tirsdag d. 19/2 plan for
hvordan MED ønsker at der arbejdes videre, herunder evt. ønske til at skolebestyrelsen
inddrages via principper for arbejdet/indsatser etc.
Medarbejderne i MED udvalget har pt. Ingen ønsker til skolebestyrelsen i forhold til
behandlingen af APV, men arbejder selv videre med APV på afdelingerne.
Bilag vedhæftet med de lokale APV’er
Svært at se om der er progression på forskellige emner før der kan sammenlignes
mellem nye og ældre målinger.
Der arbejdes i Trioerne.
Der er fokus på trusler og vold.
Medarbejderne er presset på forskellige områder – også det økonomiske.
Generelt er APV for Skovvejens Skole fine.

Punkt 5
10 min
Ansvarlig:

Røgfri skole og Energidrik

Sagsfremstilling

Bilag vedhæftet – tidligere udsendt
Der lægges i orienteringen op til:
At der udarbejdes materiale til skolerne omkring

BOP

1. En pakke indeholdende nyeste viden om rygning og røgfri skoletid. Denne vil
indeholde værktøjer og gode råd til implementering, håndhævelse og
supplerende tiltag samt info om rygeforebyggelse og rygestop for lærere og
elever. Der kan desuden hentes viden og inspiration hos Kræftens Bekæmpelse
og partnerskabet Røgfri Fremtid.

2. En skabelon for mad- og måltidspolitik, baseret på de officielle anbefalinger
samt ønsker fra skolerne. Skolerne kan tage udgangspunkt i denne, når der
arbejdes generelt med politikken og altså også i forhold til energidrik.
Samt at skolerne/bestyrelserne senest 30/6 fremsender redegørelse for:
1. Hvordan arbejder skolebestyrelsen og skolen med implementering af røgfri
skoletid og forbud mod energidrik?
2. Er der vedtaget en sundhedsstrategi, mad- og måltidspolitik, bevægelsespolitik
eller lignende, og hvordan arbejder skolebestyrelsen og skolen med
implementering af dette?
I bedes sende jeres orientering til sundhedskonsulent Line Andersen, linea@holb.dk
senest 30. juni 2019. Medsend gerne eventuelle handleplaner, sundhedsstrategier/politikker mm.
Hvordan ønsker skolebestyrelsen at være inddraget i arbejdet?
Referat
Punkt 6
10 min
Ansvarlig:

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. politikker og principper

Sagsfremstilling

På mødet 21/1 ønskede SB at der blev nedsat gruppe der arbejder med skolens
principper, så alle bliver bekendte med de regler, politikker og principper vi har.
Principperne kan ses under
http://skovvejens-skole.dk/vaerd-at-vide/infomateriale-til-foraeldre/
- Eller under fanebladet på hjemmesiden under ”Værd at vide – infomateriale til
forældre”. Under samme fane finder man skolebestyrelsen.
Hvem ønsker at deltage i arbejdet?
Kommissorie og tidsplan?
Ønsker til nye principper (fx jf. rygning, energidrikke)
Nedsat arbejdsgruppe: Mie, Ulf - Bo

Referat

Punkt 7
5 min
Ansvarlig:
Forslag

Alle

Punkter til det kommende møde – kommende dagsorden
Alle
•
•
•
•
•
•
•
•

Gennemgang af nuværende kommunikation internt og eksternt (20 min)
Timefordelingsplan (20 min)
Biogas
7. klasser
Røgfri skole og forbud mod energidrik.
Justering af skolereform. Hvordan berører det Skovvejens skole?
Ansættelser/Afsked og forflyttelser
EVT. budget

Referat
Punkt 8
5 min
Referat

EVT.

Foreløbigt årshjul – med mulighed for ændringer
Møder
Indhold
Torsdag d. 11/4 Undløse
Diverse
• Køleskabe – huller i rækken – ensartethed
• Skaterbanen – kommunen – aftaler
• Indkøb i frikvartererne – hvilke regler har vi
• Ophold på skolen – når man ikke er i SFO
Mandag d. 20/5 Knabstrup
Trafik (hvad er i gang, hvad kunne vi tænke os?)
• Trafiksikkerhed – skolepatrulje
• Holløsevej – farlig skolevej.
Trappen ned i Jernløse.
Tirsdag d. 18/6 Kildebjerg.
Afslutning – normalt kortere møde samt spisning
bop13-01-2019 justeret19-02-2019

