Referat af møde i REFERAT
Skolebestyrelsen
Dato: 16. januar 2017
Deltagere:
Claus
Ellemose,
Ann
Holm, Tommy Raun, Kathrine Laulund, Lise Bladt
Jørgensen,
Diana Schulian, Diana
Hansen.
Personale: Martin Ommundsen,
Mette V. Schmidt, Jamie
Stevenson.
Ledelse: Grethe Juul, Anja
Athar
Suppleanter: Anne Frank
Ryom, Hans Martens, Viben Hvirvelkær, Øzgen
Yücel, Nette Husum, Britta Faber, Martin Utiger.
Elevrepræsentanter:
Lærke, Caroline og Lasse
Dagsorden:

Deltagere:
Claus Ellemose, Tommy Raun, Kathrine Laulund, Lise Bladt Jørgensen, Diana Schulian
Personale: Martin Ommundsen, Mette V. Schmidt,
Ledelse: Grethe Juul (ref), Anja Athar
Suppleanter: Anne Frank Ryom, Viben Hvirvelkær, Øzgen Yücel
Elevrepræsentanter:
Lærke, Lasse

1. Godkendelse af referat
bestyrelsesmødet i december
2. Nyt fra
 Eleverne
 Personalet
 Formandsskabet
 Ledelsen

Referatet blev godkendt.

Referat

Nyt fra
Personalet:
Udskoling: Positiv tilbagemelding fra eleverne vedr. madlejr.
Der er musikuge på 6. årgang i uge 6.
De timeløse fag kan omfatte digital dannelse, der pt. er interesse i
personalegruppen for at udvikle som en større del af den pædagogiske dagsorden.
Indskoling: nye gulve i Hus A. Der beskæres en del rundt om bygningerne. Der er fokus på de forhold der er berørt af skiftende renoveringsarbejder m.v.
Formandskabet: Der er efter sidste møde sendt ansøgning til Grethe
Christiansens fond.
møde i Nødebo i denne uge, hvor der ud over valgmødedelen er en
kort forældremødedel med korte orienteringspunkter.
Ledelsen: Ift den konkrete uro, der forstyrrede i udskolingen inden
jul, er væk og der er fundet gode løsninger. Bl.a. klokkeringning, der
afprøves frem til vinterferien. Der er opslag om ny afdelingsleder i
udskolingen. Der ansættelsesprocedure i slutningen af januar. Hans
og Ann repræsenterer skolebestyrelsen.
Der er forældretilfredshedsundersøgelse, der igangsættes fra mandag d. 23. januar. Næsten samtidigt er der den nationale elevtrivselsundersøgelse. Opfordring til alle om at deltage i undersøgelserne. Skolebestyrelsen vil senere have undersøgelsesresultaterne på

til drøftelse.
Eleverne: Ved sidste elevrådsmøde var der orientering om det fælles
(kommunale) elevrådsmøde, og der er blevet valgt repræsentanter
herfra til dette.
Ift de seneste nye tiltag i udskolingen for at stramme op på fælles
pauser m.v. udtrykkes der tilfredshed med klokken, der igen ringer i
udskolingen. Det er også rart, når der er synlige gårdvagter.
3. Orientering om proces Der er igangværende forberedelser på at lave konkrete budgetforfor udarbejdelse og god- slag. Der fremlægges et mere konkret forslag ved februarmødet.
kendelse af budget 2017
4. Princip vedr. lejrskoler Forslaget godkendes, og der arbejdes med ikrafttræden ved næste
se bilag
skoleår. MED skal også behandle forslaget. Derfor tages punktet op til
endelig godkendelse i februarmødet.
5. Princip vedr. klasse- Forslaget godkendes med enkelte ændringer, og ønsket er, at der
dannelse og klassesam- arbejdes med ikrafttræden allerede ved sommerens klassedannelser.
menlægninger se bilag
MED skal også behandle forslaget. Derfor tages punktet op til endelig
godkendelse i februarmødet.
6. Orientering vedr. syge- Orientering v/Anja om det relativt høje sygefravær i personalegrupfravær og vikardækning
pen i den seneste periode (over 5%). Der følges tæt op i henhold til
de kommunale retningslinjer om sygefravær. Der vikardækkes ved
sygdom, men der er også behov for vikardækning, når personalet
f.eks. skal indgå i møder, hvor der er andre kommunale deltagere.
Der er og skal være en særlig opmærksomhed på at vikardækningen imødekommer elevernes behov.

7. Drøftelse af fælles aktivitet arrangeret af skolebestyrelserne og Hillerød
lærerforening

På baggrund af et møde i efteråret mellem skolebestyrelser og Hillerød Lærerforening foreslås at SB indgår i et samarbejde mhp. at planlægge et fælles årligt arrangement. . Skolelederforeningen foreslås
inviteret ind i samarbejde. SB tilslutter sig forslaget. Punkt igen på et
senere møde.
8. Status for standarden Standarden pt er bedre på Østervang end på Jespervej. På Jespervej
på rengøringen. Sikrer er der en del mudder alle vegne, der er med til at umuliggøre en noden nuværende aftale et genlunde rengøringsstandard. Der har tilsyneladende ikke været særtilfredsstillende niveau?
lig rengøring af murværk m.v. efter isættelse af døre til atriumgårde
og branddøre. Der er mulighed for forældre og personale at videregive de konkrete erfaringer med ikke tilfredsstillende rengøring på de
enkelte matrikler til afdelingslederne.
I indskolingen på Jespervej er der mange sygemeldte børn pt og rengøringsniveauet på børnetoiletter, ved håndvaske og håndtag opleves ikke tilstrækkelige. Det er værd at undersøge, om der i kontraktforhold og standarder er taget højde for de forskellige aldersgrupper,
der er på de forskellige matrikler. Ved opfølgning og tilkendegivelser
af (u)tilfredshed til de kommunale systemer kan det opleves som
svært at få de rette budskaber bragt videre. Punktet tages op igen og
skolen undersøger, hvornår og hvordan, der skal forhandles ny rengøringskontrakt.
9. Evt.
Forespørgsel om skolens mobbepolitik. Der er generel meget fokus
på den sociale trivsel og der arbejdes løbende med det - både i alle
klasser, ved klassemøder og med særlige indsatser bl.a. i AKTindsatser.
Referater fra SB lægges nu på skolens hjemmeside.

