Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 22/05 2018 kl. 17.00 – 19.00
Ordstyrer: Tine
Tilstede: Anders, Kristian, John, Troels, Kim, Mette, Thomas, Frank
Fraværende: Allan, Charlotte, Louise, Stine,
Dagsorden:
Dagsordenspunkt
1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra elevrådet

Sagsfremstilling

Beslutning
Godkendt
Kristian melder tilbage fra elevrådsmødet:
- Mellemtrinnet ønsker at få malet
ostebanerne op igen. De skal helst ikke
være placeret på en bakke.
- Lektiecafé; eleverne ønker mere
opmærksomhed på lektieaktiviteter, så
der er mulighed for at udfordrer sig selv,
hvis det er det man ønsker. Eleverne
ønsker mere opmærksomhed fra lærerne
på dette.
- Gerne elevrådsmøde 1-2 gange om
måneden.

-

3. Aktuelle emner :

a. Planlægning af kommende skoleår
Proces for skemaer

Der mangler bat og bolde til bordtennis der følges op hos Morten, som er
ansvarlig for indkøb til idræt.
- Fælles uuv – på mellemtrinnet – gerne
informationer om, hvad der skal foregå,
så man kan være forberedt.
Tak for gode relevante punkter fra Kristian.
- Fagfordelingen er næsten i hus. Der
bliver flere undervisningstimer for
lærerne/pædagogerne. Personalet og TR
er blevet informeret løbende.
- Mindre vejledningstid og flere
undervisningstimer, hvilket vil betyde, at
der bliver mere undervisning for alle. Vi
løfter samlet på de ekstra opgaver, som
kommer.
- Det er vigtigt, at det bliver en kombination af flere timer pr. medarbejder og
færre vejledningstimer.
- Vi håber, at kunne præsentere de nye
skemaer på næste bestyrelsesmøde.
- Flere elever i specialklasserne, og derfor
har vi fået nye medarbejdere.
Økonomi: Omprioriteringsforslag fra
kommunen, centraliserering på teknisk/serviceområdet. Området går fra børn- og unge
forvaltningen til by- og kultur forvaltningen.
Det kan komme til at betyde, at der kommer et
manglende overblik på de enkelte skole, og
konsekvenserne kan også være et manglende

ejerskab ift at løse opgaverne. Der skal ikke
være tvivl om, at vi ønsker at have vores
teknisk-serviceleder tæt på, så vi kan løse
opgaver løbende og i tæt dialog.

3. Punkter til orientering og
drøftelse

4. Orientering/meddelelser
- a) formand
- b) ledelse
- c) TR/AMR
- d) elevråd
- e) andre

a. Specialklasser/funktionsklasser. På sidste møde
gennemgik vi planen for undervsining, konvertering af
understøttende undervisning, mm. for almendelen. På
dette møde vil vi orientere om planerne for vores
særlige tilbud, samt orientere om antallet af klasser
mm. i specialklasserækken.

Der er forslag om at skrive et udkast, som vi
kan sende ind og gøre opmærksom på vores
skepsis.
I det kommende skoleår vil der komme en
stigning af specialklasseelever, og der vil være
det samme antal funktionsklasseelever.
Vigtigt, at der stadig er en balance mellem
specialklasser/funktionsklasser og almenklasser.
Formand: Ingen input.
Ledelse: Ingen input
TR/AMR: Lærerbladet deles ud.
Økonomiinvitation er også delt ud..
John fortsætter i den næste periode i
skolebestyrelsen.
Elevråd: Første punkt på dagsordenen.
Andre:
Anders spørger til høringssvaret vedr
distriktændringer, hvor er den landet? Det er
ikke udarbejdet, da det ikke var nødvendigt
alligevel.
Trafik:
Udfordrende områder:
Krydset v. Stenløsevej og Demantsvej

5. Eventuelt

6. Punkter til kommende
møder

7. Datoer for kommende
møder

På sidste Skoleudvalgsmøde havde vi en
drøftelse af, hvorvidt der skal opfordres til, at
have ”penge med på ture ud af huset”. Hvis man
ofte er på ture om onsdagen ifb med åben skole,
vil det blive i overkanten, hvis der bliver
opfordret til at tage penge med hver gang.
Vi er enige om stadig at følge den sunde kostpolitik, som vi har talt om på skolebestyrelsesmøderne. En god idé i de mindre klasser, vil
være at indbetale et beløb til klasseklassen, så
det er personalet, der er med til at styre
indkøbene.
- Evaluering af fællesugen
- Principper for SFO
- Skemaer kommende skoleår, godkende
skemaerne. Først efter den 18. juni må
der tales om skemaer til elever/forældre.
- Mødevirksomhed kommende skoleår.
- Fordeling af repræsentanter på
forældremøder.
Sidste skolebestyrelsesmøde i dette skoleår er
mandag den 17. juni. Vi afholder her årets
sommerfrokost.

