Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 13. marts 2018
Tid: 17.00-19.00
Østervang
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy Raun, Kathrine Laulund, Lise Bladt Jørgensen,
Diana Schulian, Anne Frank Ryom.
Personale: Martin Ommundsen,
Mette V. Schmidt.
Ledelse: Grethe Juul, Anja Athar
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Elevrepræsentanter:
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Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet
i januar
2. Nyt fra
 Eleverne
 Personalet
 Formandskabet
 Ledelsen

Afbud:
Diana Schulian, Anne Frank Ryom, Freja Grønberg Milling

Godkendt
Eleverne:
Oliver refererede fra det seneste elevrådsmøde
på Østervang. Der har været drøftelse af/ideudveksling ift Det aktive Gadekær. Elevrådet er
også inviteret til næste workshop d 20. marts.
Der er et elevrådsmøde d. 22. marts, hvor der
kommer en oplægsholder udefra. Der har desuden været evaluering af andre aspekter i udskolingens hverdag, bl.a. uhensigtsmæssig brug af
branddøre, husregler i frikvarterer, toiletsituationen, nuværende computeres stand og hvor
mange der er til rådighed.
Personale:
I indskolingen er der en god stemning og der
har været gode erfaringer med den fælles emneuge i uge 6. Indskolingen har d.d. holdt et
møde i skoledelen, hvor flere centrale ting i skoleåret er blevet evalueret i en god proces.
Der er forårskoncert d. 22. marts, hvor der er
fokus på et mellemøstligt land i år, Jordan.
I udskolingen har der været konkurrence i madkundskab sammen med andre skoler i Hillerød.
Det var igen i år Grønnevang Skole, der vandt.
Det er blevet fejret i 6. årgang d.d.
Der er flere og flere arrangementer i udskolingen i Åben Skole-regi med oplægsholdere udefra i forskellige sammenhænge.

3. Skolebestyrelsesvalget

4. Antimobbestrategi Status og tilbagemelding
fra arbejdsgruppen

5. Høring skoledistrikter Drøftelse

Evy Thorsted er blevet genvalgt som TR i udskolingen.
Ledelse:
Der er indkøbt flere nye computere til alle matrikler. I udskolingen er der pt en proces sammen med ejendomsafdelingen, ift. at få sikret itlokaler bedst muligt ift. de nye computere.
Der har i både ind- og udskoling været personalemøder med fokus på data om elevtrivsel, skolens resultater og de vejledninger der er fra ministeriet omkring gennemførelse af Nationale
Test, også for elever på særlige vilkår, hvor der
er mulighed for at gøre brug af f.eks. kompenserende læse-skrivehjælpemidler.
Det har været en god fælles emneuge for alle
elever på alle matrikler i uge 6 med fælles fernisering om torsdagen. Der har været flere positive tilbagemeldinger fra både elever, forældre
og personale.
Ift. evt. strejke/lockout vil der komme yderligere informationer, hvis det bliver virkelighed.
Formandskabet:
Skolebestyrelsen har 2 deltagere i ansættelsesudvalg til afdelingslederstilling i indskolingen.
Der har været forældrerådsmøde i Nødebo og
et referat udsendes derfra til bestyrelsen så
snart det foreligger.
Der holdes orienteringsmøde d. 11. april kl. 1718 på Østervang. Der skal være 7 forældrevalgte
medlemmer til skolebestyrelsen. Man vil på dagen kunne melde sig som kandidat, eller 3 dage
inden give besked om kandidatur til distriktsskolelederen.
Der kan være behov for at konkretisere over for
evt. interesserede nye kandidater, hvad opgaven i skolebestyrelsen kan være. Det er den siddende bestyrelse meget villig til at gøre. Der er
flere fra den siddende bestyrelse, der gerne vil
fortsætte i bestyrelsesarbejdet.
Martin beskrev den aktuelle status i processen
ift. hvor langt opsamlingen af den kvalitative del
af spørgeskemaundersøgelsen blandt elever er.
Denne del færdiggøres efter påske, hvor arbejdsgruppen skal samles igen.
Anja fremlagde dele af høringsmaterialet, der
særligt vedrører Grønnevang Skole. Der er forslag om at gøre det nuværende hospitalsområde, der vil blive ombygget til boliger på et senere tidspunkt, til en del af Grønnevang Skoles
skoledistrikt. Det støttes af skolebestyrelsen.

6. Høring skoleanalysen Drøftelse

7. Det aktive gadekær Status

8. Økonomi Orientering om tildeling og proces
for budget

9. Evt.

En del af skoledistriktsdrøftelsen vedrører også
den igangværende beslutningsproces på Byrådsplan vedr. antallet af børnehaveklasser på
de forskellige skoler. Der er på Grønnevang
Skole generelt kapacitet til at øge antallet af
elever/klasser. Dette vil indgå i skolens høringssvar.
Anja orienterede om det foreliggende materiale. Der er ikke de store besparelsesmuligheder
nævnt i analysen ift. almenundervisning i Hillerød sammenlignet med de kommuner, der sammenlignes med. Det er primært ejendomsområdet, der er dyrt ift andre kommuner - det hænger sammen med antallet af ”aktive”skolebygninger i kommunen. Der er nævnt områder, der
i besparelsessammenhæng ikke har den store
effekt.
Specialundervisningsområdet vil blive undersøgt i en senere analyse.
Der er et ønske om at opfordre til sammenligning af forhold, der fungerer, og hvor der er positive erfaringer på tværs af flere sammenlignelige kommuner.
Der udarbejdes et høringssvar ud fra disse
punkter.
Formanden redegjorde for den igangværende
proces og flere af de konkrete forslag, der allerede nu er udarbejdet af et arkitektfirma. Der
er allerede d. 20. marts kl. 19-21 et nyt mødeworkshop II - med indsamling og deling af ideer
og ønsker for området mellem matriklerne Jespervej og Østervang.
Anja orienterede om budget 2018. Der er som
tidligere nævnt sket en fornuftig tilpasning af
økonomien i for 2017. For 2018 er forventningen, at vi får færre penge i 2018, da der er en
forandring i elevtallet i år. Der er endnu ikke
kommet budgettal for 2018. Der er kommet ny
normering for næste skoleår, som skoleledelsen
pt kan planlægge ud fra. Ved næste SB-møde
kan et budget for 2018 forelægges til beslutning.

