Skolebestyrelsesmøde
Onsdag d. 07.01.15 kl. 19.00 -21.40
I konferencelokalet

Fremmødte: Ole Kjerkegaard Nielsen, Kamilla Sevel Konstantyner, Abia Reindorf, Anders van
Dhürbourgh, Mette Bayer, Merete Knuhtsen, Ida, Bettina Svingaard
Afbud: Thomas Frommelt, Jacob Levin Svendsen
Afbud:



Elevpunkt/ elevrådsform. Orientering
(10 min)

Skolens Projekter



Godkendelse af referat /
beslutning (10 min)
Opfølgning af tidligere punkter/ (5
min)

Bilag

Referat
Godkendt
Handleplan i forhold til arbejdet med
udvikling af SFO-personalet er sat i gang.
Målet er at højne motivationen,
arbejdsglæden og kvaliteten.
Udbudsmateriale i forhold til de grønne
områder er godkendt juridisk, og er sat i
udbud. Det forventes, at der kommer tre
tilbud.
Til det sidste elevrådsmøde var der
tilbagemelding på punkterne i
skolereformen.
Materiale om skolereformen fra
organisationen ”Danske Skoleelever” blev
formidlet.
Punkter fra eleverne:
Toiletforholdene kritisable
Multibanen er slidt
Internettet i kantinen skal optimeres
Cykelstativer passer ikke til alle cykler
Højtaleranlæg i byg 5 fungerer ikke
Det er en god ide at tage ideen om en
toiletkonkurrence op.

Nyt fra udvalg:
 Kantine
 Budget
 Ansættelsesudvalg
 SFO
 Evalueringsudvalget







Abia har været til skolemadskonference
og der blev det klart, at det ikke er
realistisk at lave et kantinetilbud uden
Kommunal økonomisk opbakning. Der
er sat penge af i det kommunale budget
til at afsøge området.
Der har ikke været afholdt møde siden
sidst
Intet nyt
Der er indkaldt til møde d. 13/1




Oplæg til princip 13 om timetalsplan
ver.2 V/Ulla
Formaliserede samarbejde med
Hornbæk Skole v/ Ole og Karl



Revision af princip 1



Kontaktforældremøde d. 27.01.15
forberedelse af indhold og
ansvarsfordeling v/ Ole

Kommer
senere
Vedlægges

Vedlægges

 Arbejdet pågår.
Princippet er vedtaget med ændringer
Hornbæk Skole har formuleret en række
scenarier, hvor de lægger op til et tæt
formaliseret samarbejde med
Hellebækskolen. Hellebækskolen har ikke
været inviteret til dialog om dette.
Ole kontakter skolebestyrelsesformanden
på Hornbæk Skole med henblik på dialog.
Anden udgave præsenteres til næste
bestyrelsesmøde

-

Skolens Drift




Forretningsorden med rettelser.
Skolen i øjeblikket. Orientering V/Ulla
og Karl (10 min)


Hvad er gået godt den sidste
måned?



Hvad har været en udfordring?




Personaleændringer

Status vedr. vikar herunder
minimering af fravær. v/Anders og Ulla

Vedlægges

Intro Ole
Præsentation af skolens årshjul
Tine
Vikarfravær mm. Ulla/Anders
Status af skolereform 7:3
Karl/Ulla
Afslutning Ole

Godkendt med rettelser



Elevtilgang, hyggelig Bingojuleafslutning, installeret ventilation
byg 5, så indeklimaet er i top



På 3. årgang er to lærere sygemeldt,
relativt højt sygefravær blandt
pædagogerne påvirker undervisningen,
ny skemalægning

 Ny DPL afd. AP
Nøgletal gøres op sidst i hver måned.
Vikarstatistikken viser hvor stor en
procentdel af undervisningen, der
vikardækkes i 7-ugers-perioderne.
Vikarforbruget er faldet 1 % i forhold til
2013. Skolens målsætning er at forbruget
skal falde med 4 % til et niveau på 7 %.
Alle vikartimer bliver evalueret i forhold til
udbytte, om der bliver undervist i det fag,

der er på skemaet og elevernes egen
indsats.
Den løbende evaluering viser, at eleverne
oplever, at de får et udbytte af
undervisningen, at der bliver undervist i det
relevante fag og at eleverne oftest yder en
indsats i timerne.

Mødets afslutning

Vikargruppen arbejder videre med, at lave
en statistik over 3-ugers perioderne, og
anbefaler at der udarbejdes et månedsbrev
med nøgletal og generel information til
forældrene.



Eventuelt



Punkter til kommende møder.
(5 min)



Mødet i dag: hvad gik godt og hvad gik
mindre godt?

Kommende møder: 3/2, 9/3, 9/4 og 11/5



Projektuger er vigtige, og det er ikke i
orden at forældre vælger at trække
deres børn
 Klubben er ved beslutningen af
kommunens budget for 2015 lagt ind
under skoles leder. Skolebestyrelsen
undrer sig over at dette ikke har været i
høring. Beslutningen er en del af
budgetforliget.
 Feedback fra forældre i udskolingen.
 Den sociale kapital er målt på skolen.
Den ligger på 9,9, hvilket er et fald på
1,2 fra 2013. Tallet ligger på 10,1
(gennemsnitlig) for lærergruppen, og
8,9 for pædagoggruppen.
 Frikvarterer og pauser
 Indeklima
 Værdigrundlag
 5. maj – store skiftedag
 Tilbagemelding af evaluering af 7:3model
 Princip 4 studieture skal behandles
inden sommerferien
Intet referat

