Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 12 juni 2018
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy
Raun, Kathrine Laulund, Lise Bladt Jørgensen,
Diana Schulian, Anne Frank Ryom.
Personale: Martin Ommundsen,
Ledelse: Grethe Juul, Anja Athar
Suppleanter: Hans Martens, Viben
Hvirvelkær, Øzgen Yücel, Nette Husum,
Britta Faber, Martin Utiger.
Elevrepræsentanter:
Oliver Badike Hansen (9. SI) og Freja
Grønberg Milling (8.u)
Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i april
2. Nyt fra





Eleverne
Personalet
Formandskabet
Ledelsen

Afbud fra Diana Schulian

Godkendt

Nyt fra eleverne.
 Der har været et arrangement for elevrådsmedlemmer i Nordsjælland.
 6. klasserne er flyttet til nyt hus, 5. klasserne er kommet over på Østervang i hus G i 4 nye klasser på
samme måde som sidste år i overensstemmelse med
princippet om klassedannelse.
Personalet
 Der har været afviklet en god sidste skoledag
 Afgangsprøverne er godt i gang
 Flytninger af klasser (som nævnt fra eleverne ovenfor)
Formandskabet
 Der er sendt referat fra forældrerådets møde d. 16.
maj i Nødebo.
 Der foreligger nu tegninger for projekt Det Aktive Gadekær. Der er fortsat en politisk proces for projektet
Ledelsen
 Klassedannelsesproces ift. de nye 6. klasser. Processen er blevet kvalificeret af de gode input fra forældre, elever, personale fra sidste skoleårs proces.
 Klassesammenlægning af 2 klasser i den nuværende
8. årgang. Der har været en proces, der tidsmæssigt
blev koncentreret og med fremtidig lærerbesætning
fra begge de 2 hidtidige klasser og således, at eleverne i den sidste periode af dette skoleår er samlet
og arbejder med fælles aktiviteter. Der er særlige aktiviteter tilrettelagt for den ny klasse.



4. Antimobbestrategi fremlæggelse og
drøftelse

5. Rigets tilstand – status vedr. indsatsområder 18/19, tilgang og afgang af
personale og elever - orientering

6. Høring vedr. budget høringen ligger
ind over sommerferien – plan for SB’s
udarbejdelse af høringssvar

7. Opsummering fra året forslag fra afgående bestyrelse til den nye bestyrelse

8. Trivselsundersøgelsen resultaterne
tikker ind – her et kort overblik for skolen samlet

9. Evt.

Der er startet tidlige HFO-børn fra 1. maj. Der er
møde for de nye børnehaveklasseforældre i den kommende tid.
 Der er slået stillinger op i Nødebo (børnehaveklasseleder), i KCG og i både ind- og udskolingen. Der har været 79 ansøgere og der holdes samtaler i den kommende tid.
 Der er en fagfordelingsproces i gang og snart færdig
Martin Ommundsen og Claus Ellemose fremlagde forslaget til
strategi og den proces, den kommer til at indgå i. Der har
forud været et forløb med inddragelse via interview/spørgeskema til alle elever, hvor input har haft indflydelse på det
samlede dokuments indhold. Der har ligeledes været inddragelse af personalet ved fællesmøder.
Der vil blive udarbejdet en udgave, der vil være mere læsevenlig for elever i de små klasser.
Bestyrelsen godkender det foreliggende, der vil blive endeligt
redigeret inden udsendelse.
Ved den seneste budgetopfølgning viser både HFO, KCG og
skole balance ift. dette budgetår. Der er mange udgifter ift.
vikardækning. Ud over alm. fravær pga. sygdom, er der andre
fraværsårsager pga. den længere skoledag ift. møder, kurser
m.v., hvor det ikke kan undgås, at undervisning med faste lærere skal vikardækkes.
Der er skabt bedre kontinuitet ift. at få skabt gode procedurer i dagligdagen.
Der har i MED været en proces ift. at arbejde med fortsat at
gøre skolen attraktiv for flere af distriktets elever.
Høring er fra d. 27. juni til d. 13. august.
Der er forskellige temaer, der er vigtige for skolen, der bliver
gjort opmærksom på - det gælder særligt udeområderne på
Jespervej og toiletforhold. Der udarbejdes så vidt muligt et
svar fra bestyrelsen selv om høringsperioden falder lige sammen med sommerferien.
Det vil være godt at fortsætte processen med at udarbejde
principper i bestyrelsen. Kommunikationsprincippet er det
næste og det er på vej.
Branding af skolen er også et forslag.
Der er kommet rapporter fra den seneste undersøgelse, der
er afsluttet d. 31. maj. Der er en marginal forbedring ift. det
samlede resultat. Der har været en bedre svarprocent i år og
resultaterne ligger fortsat for Grønnevang meget lig landsgennemsnit og kommunegennemsnit. Rapporterne lægges
på skolens hjemmeside.
Tak til den afgående bestyrelse - både forældrevalgte og elever - for stort engagement i skolens arbejde og godt samarbejde i bestyrelsen. Første møde efter sommerferien d. 28.
august er i den ny bestyrelse, der har flere medlemmer, der
fortsætter fra den hidtidige bestyrelse.

