Møde i Skolebestyrelsen
Dato: 16. november 2016
Tid: 17.00-19.00
Østervang
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy Raun, Kathrine Laulund, Lise Bladt Jørgensen,
Personale: Mette V. Schmidt, Jamie Stevenson.
Ledelse: Grethe Juul, Anja Athar

Referat:
Afbud fra
Diana Schulian, Diana Hansen,
Samt suppleanterne Anne Frank Ryom, Hans
Martens, Viben Hvirvelkær, Øzgen Yücel, Nette
Husum, Britta Faber, Martin Utiger.
Afbud fra elevrepræsentanterne: Lærke, Caroline og Lasse.

Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært
bestyrelsesmøde og bestyrelsesmødet i oktober
2. Velkomst
v/ Claus
3. Nyt fra
 Eleverne
 Personalet
 Formandsskabet
 Ledelsen

Begge referater godkendes-

Fra formandsskabet:
Der har været et rigtigt godt møde mellem formandskabet i skolebestyrelserne i kommunen
og Hillerød Lærerforening. Der arbejdes på mulige fremtidige fælles arrangementer med det
generelle sigte at styrke folkeskolen. Det kunne
være et fælles oplæg for forældregruppen.
Branding kunne være et tema.
Der vil senere komme flere informationer om
kommende tiltag.(et punkt sættes på en senere
dagsorden).
Der er møde i Nødebo senere på denne mødeaften med forældregruppe. Der vil senere
komme en orientering om mødet.
Fra ledelsen:
Der er god gang i skoleåret.
Elevrådets repræsentanter i udskolingen har
haft møde med Anja om elevrådets del i og af
det samlede demokratiske system i skolebesty1

relse m.v.
Separatkloakeringen på Jespervej er endnu ikke
færdig. Vi kender ikke den endelige, korrigerede
tidsplan. Det har medført flere forskellige gener
ift trafikken omkring hovedindgangen og adgangsvejene til skolen.
Der har været et lille evaluerende møde vedr.
det seneste dialogmøde.
Vi afventer beslutninger vedr. specialundervisningsbudgettet og modtageklassernes fremtid
ift. de høringssvar, der er blevet udarbejdet i
den seneste måneds tid.
Vi kender endnu ikke til ledelsesteamets fremtidige sammensætning ift. den ledigblevne stilling.

4. Princip for klassedannelse

Personalet:
På Jespervej opleves det, at separatkloakeringsprojektet fylder, men at det er godt, at skolegården nu er så godt som færdig.
Der har været en god information i personalegruppen om den økonomiske situation. Der er
ro på, fordi det opleves, der er styr på det. Der
tales om at have fokus på det merforbrug, der
har været, og som ved den kommende tids styring vil bringe skolen på niveau med de øvrige
skoler i kommunen.
På Øtervang er der ligeledes ro på ift den økonomiske situation.
Der forberedes lejrskoler for 8. årgang, der afvikles i foråret.
Midtvejsevaluering af det fælles læringsløft på
både J og Ø. Det er konkrete aktioner i undervisningen, der er fokus på. Det er en del af et
efteruddannelsesprojekt. Der er generelt stor
tilfredshed med projektet.
I andre kommuner har det vist sig, at læringsløftet er med til at forbedre elevresultater.
Anja redegjorde for de eksisterende princippers
indhold og for, hvad den nuværende praksis
lægger op til.
Det er bla. linjeundervisningens placering (nu
kun onsdage) og Nødebos udbygning til og med
5. klasse, der nødvendiggør formulering af nyt
princip og retningslinje.
Forslag til kommende indhold:
Der vil være behov for formulering af et princip,
der med smidighed kan være baggrund for udvikling af en praksis omkring klassedannelse fra
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5. til 6. klasse. Nødeboeleverne vil på denne
måde indgå helt på lige fod med elever fra Jespervej ifm. samlingen på én udskolingsmatrikel.
Det er personalet omkring 5. årgang, der vil
forestå sammenlægningen/dannelsen af de
klasser, der skal fungere fra 6. klasse og videre
frem.
Det vil være godt, at der allerede i bhv.klassen
vil kunne blive informeret om en gældende
praksis.
De gældende linjer om homogenitet, kønsfordeling m.v. forventes at skulle med fortsat. Forældreperspektivet vil fortsat kunne være bidragende til formuleringerne.
Der bør ligeledes ændres i det, der står om KCG.

5. Princip for lejrskoler

Overskriften kan også ændres så det bliver dannelse ved skolestart og overgang fra 5. til 6.
samt ved sammenlægninger.
På baggrund af disse elementer formulerer skolen et nyt forslag til næste møde til fornyet behandling.
Anja redegjorde for det nuværende princip og
hvad, der evt. er oplagt at ændre.
Forslag til indhold:
Det vil være godt, hvis der fremtidigt kan tilstræbes, at der bliver lagt op til en fælles lejrskole for alle elever på 5. årgang.
Der bør ikke sættes huskelister m.v. ind i princippet.
Den nuværende ”skolefond”, er endnu ikke
etableret formelt. Laves der en forening bør det
have et fælles perspektiv, ikke et klasseperspektiv.
Der kan være behov for at skrive hvor mange
dage, der min. er lejrskoleaktivitet.
Forældrebetalingen: Der lægges op til at lejrskolen alene skal hvile på den bevilling, der gives af
skolen. + sparet hjemmeforbrug.
En klassekasse vil kunne bidrage til evt. enkeltaktiviteter/ ture på den indenrigske lejrskoledestination.
De geografiske grænser: spørgsmålet er, om det
ikke er godt, at vælge et dansk rejsemål, der vil
være realistisk.
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Det er fra skoleåret 17/18 stamklasserne - det
bærende fællesskab, der skal understøttes - på
8. klassetrin, der forventes at tage af sted, derfor vil der ikke være særlige rejsemål, der inden
for en linjes undervisning lægges op til. En fælles tur for hele årgangen i 8. årgang, kan være
en mulighed, men ikke reglen.
Der skal ryddes op i alle formuleringer i dette
princip/retningslinje.

6. Evt.

Der vil komme en kommunikation om budskabet, når vi er nået frem til de endelige formuleringer og retningslinjer.
Punktet skal som det forrige drøftes i MED og
der vendes tilbage til SB ved næste møde med
et udkast til formulering.
Intet.

Bilag:
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmødet i oktober (undervejs)
Princip for klassedannelse og klassesammenlægning findes på følgende link:
http://gronnevangskole.dk/vaerdigrundlag/principper/princip-for-klassedannelse-ogsammenlaegning/
Princip for lejrskoleaktivitet findes på følgende link:
http://gronnevangskole.dk/vaerdigrundlag/principper/princip-for-lejrskoleaktivitet/

Referent Grethe Juul
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