Møde i Skolebestyrelsen
Dato: 27. april 2017
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
Suppleanter: Hans Martens, Viben Hvirvelkær, Øzgen Yücel, Nette Husum, Britta Faber,
Martin Utiger.
Elevrepræsentanter:
Lærke, Caroline og Lasse
Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i marts
2. Nyt fra
 Eleverne
 Personalet
 Formandsskabet
 Ledelsen

Afbud fra Lise, Diana, Lærke, Caroline, Lasse

Godkendt
Eleverne har tidligere aftalt med ledelsen, at de i
deres prøveperiode ikke deltager i årets resterende skolebestyrelsesmøder.
Fra personalet:
Mette V. Schmidt (indskoling) og Martin Ommundsen (udskoling) er blevet valgt valgt som personalerepræsentanter til SB i skoleåret 17/18. Cille
og Evy fra udskolingen er valgt som suppleanter.
Indskoling: Der har været en fin forårskoncert d. 6.
april efter gode temaugedage.
Skolegården er blevet fejet! Indkørselsbommen
ved Brombærhuset er fortsat ikke til at lukke. Det
forventes, at der er en proces med udbedring i
gang.
Proces med fagfordeling m.v. er i gang.
Skolemadordning kommer i gang igen.
Udskoling: Der har været en festlig slutning på
madkundskabskonkurrencen for skolens vindere
af den kommunale konkurrence.
Markedsdagen er d. 22. april gennemført på en
lidt anderledes måde i år end tidligere - nu med et
flot fagligt niveau.
Udtræksprøvefagene for 9. årgang er meldt ud til
elever og lærere mandag d. 24. april.
Alle er interesseret i at komme videre i forhold til
prøver og den ny fagfordeling.
Fra ledelsen: Processen vedr. personaletilpasning
er ved at være færdig. De sidste udmeldinger til
lærere, der skulle forflyttes kom tirsdag efter påske.

3. Status for budget og normering

Det har på trods af en svær tid for personalet været gennemført en proces med højt fagligt niveau
både i indskoling på Jespervej omkring forårskoncert og i udskoling ift temauge og markedsdag.
Der har på baggrund af. personalereduktioner og ændringer været en del forældrehenvendelser. De
fleste har dog udtrykt tilfredshed med kommunikationen omkring det, og at der generelt har været meget relevante og kvalificerede nye løsninger.
Fagfordeling har på denne baggrund derfor først
nu kunne igangsættes og bliver i den kommende
tid en komprimeret proces pga. tidspres.
Der har i tirsdags været personalearrangement
med drøftelse af den nye skolepolitik.
Vi arbejder på en fælles struktur for dagens struktur i både ind- og udskoling.
Der vil i den kommende tid blive optaget ny film til
skolens/kommunens hjemmeside.
Bestyrelsen: Formanden udtrykte på BørneFamilieudvalgets vegne en beklagelse over at invitationen til det sidste dialogmøde d. 20. april kun
var tilstilet forældrerepræsentanter, også burde
have inkluderet elev- og personalerepræsentanter.
Ved dialogmødet blev forslag til budgettet drøftet
samt vilkår for at it- mulighederne for den enkelte
elev bliver bedst muligt, evt. gennem medbragt
egen computer e.l., kaldet BYOD, hvor det itbaserede pc-materiale, som eleverne skal arbejde
på i skolen, kan blive afhængig af det, som den
enkelte familie har mulighed for at stille til rådighed og derfor ikke som udgangspunkt fremmer
lige muligheder og adgang til brug af it for alle
elever i skolen.
Spørgsmålet om i hvilket omfang undervisningen
skal hæftes op på det it-bårne, blev ligeledes rejst.
BOYD-drøftelsen i BFU er ikke afsluttet.
I gruppen bestående af SB.fmd og SB.n.fmd. arbejdes der på muligheden for i det kommende
skoleår at lave et fælles arrangement for alle
kommunens skoler. Det kunne f.eks være et oplæg/foredrag el.lign. for forældre såvel som for
medarbejdere og elever. Der er drøftelser med
Danmarks Lærerforenings lokale kreds samt den
lokale skolelederforening if. til at være medarrangører. BUPL kunne også forespørges. Opfølgende Information om fremdrift desangående
gives til det kommende SB.møde.
Der er netop skrevet om anlægsønsker for udemiljøerne til BFU og FKU.
Anja gennemgik det aktuelle budgetforslag. Tilsva-

4. Ferieplan (se bilag)

5. Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen (se bilag)

6. Trafiksikkerhed i Nødebo
7. HGI

8. Evt.

rende redegørelse aftales til næste møde.
Bestyrelsen tager denne orientering om budgettet
til efterretning, og udtrykker tilfredshed og fuld
fortrøstning ift. det foreliggende bilag samt gennemgang, dispositioner og overblik. Endeligt budget besluttes i juni.
Det anbefales, at vi får udkast 2 for skoleåret
18/19, og udkast 1 for skoleåret 19/20. Skolen
sender bestyrelsens høringssvar videre.
Anja fremlagde highlights vedr.
 Udvikling i den samlede tilfredshed på
Grønnevang Skole
 den samlede svarprocent
 overordnet indikator i kommunesammenhæng
 største ændringer i kommunesammenhæng
 største ændringer på Grønnevang skole
samt om den fremadrettede proces ift. arbejdet
med undersøgelsesresultaterne.
Arbejdet om elevtrivselsrapporten vil indgå sideløbende.
Det er positivt at bemærke, at der i Grønnevangs
besvarelse er et forbedret resultat med tilfredshed
med undervisningen og tilfredsheden med skolens
ledelse samt den samlede tilfredshed.
Rapporten vil komme til at ligge på skolens hjemmeside inden sommerferien.
Formanden redegjorde for opmærksomhedspunkterne fra sidste undersøgelse i 2015, der ikke optræder på samme måde i den foreliggende undersøgelse..
Stor cadeau til skolen fra bestyrelsen for det forbedrede resultat om tilfredshed om undervisningen, for tilfredsheden med at lede skolen og for
niveauet for den samlede tilfredshed.
Lene Thorsen, lokalt forældreråd er behjælpelig
med at rette henvendelse videre i systemet.
HGI’s revideret forslag for placering af springhalanlæg ved hallen ved Jespervej drøftet. Bestyrelsen udtaler, at der ikke er aktuelle anlægsønsker
fra skoles side på denne lokation (bag nuværende
hal).
Anja redegjorde for muligheden for at få opstillet
køleskabe af et firma. Der arbejdes videre med
dette.

Bilag:
Referat fra bestyrelsesmøde
Forslag til ferieplan
Resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen

