Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 31. januar 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
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 december

Afbud fra Tommy Raun, Kathrine Laulund,
Diana Schulian, Anne Frank Ryom, Mette V.
Schmidt, Oliver Hansen, Freja Milling

2. Nyt fra





Personalet:
Fælles temauge i uge 6 med inddragelse af de
timeløse fag, seksualundervisning - inspiration
fra sex og samfund. Fredagen anvendes til
fastelavn i både ind- og udskoling. Der vil være
fælles præsentation afnogle af ugens
aktiviteter/produkter torsdag eftermiddag for
forældre i hallen på Jespervej.
I udskolingen er der Hillerødmesterskaberne i
madkundskab på 6. årgang i denne uge.
Formandskabet:
Der har været et møde med
bestyrelsesformanden og skolen og afdelinger
på rådhuset om de store vandproblemer i
skolegården og den bevilgede dræning af 2
gårdrum
Der er kommet tidsplan for det kommende
skolebestyrelsesvalg, der skal finde sted i
foråret. Den sættes på næste SB-møde til
behandling og konkret planlægning lokalt.
Ledelsen:
Der er planerom at ændre på faldunderlaget i
de 2 gårdrum, hvor der bliver drænet forhåbentlig bliver det ordnet i påskeferien.

Eleverne
Personalet
Formandskabet
Ledelsen herunder afslutning af
økonomien og tilkendegivelse vedr.
antal børnehaveklasser for skoleåret
2018 2019

Godkendt

3. Det aktive gadekær Status

4. Antimobbestrategi Status og tilbagemelding
fra arbejdsgruppen

5. Kvalitetsrapporten – Drøftelse af rapporten
og input til høringssvar

6. Forkortet skoledag – Evaluering og
beslutning vedr. ny ansøgning for skoleåret
2018 2019

7. Økonomi – Status for udmelding og budget
for 2018

8. Evt.

Der er pt næsten endeligt overblik over antallet
af elever til de kommende børnehaveklasser.
Der er sendt en anbefaling til skoleafdelingen
for ønsket om antal klasser.
Der er et åbent arrangement/workshop d. 19.
februar i kantinen på Østervang hvortil der
udsendes en invitation i nærmeste fremtid. Alle
i området vil være velkomne deltagere. Det er
Hillerød Kommune, der står for arrangementet.
Martin Ommundsen redegjorde for, hvordan
næsten alle skolens klasser har udfyldt
spørgeskemaer - en 7. klasse har udarbejdet og
gennemført spørgeskemaundersøgelsen.
Resultaterne herfra vil i den kommende tid blive
samlet og pege i retning af en
sammenskrivning, der kan indgå i den
kommende strategi/politik.
Der udarbejdes også et spørgeskema til
forældrene. Der er udarbejdet tidsplan for den
endelige udarbejdelse af strategien.
Anja Athar redegjorde for de forskellige
indsatsområder, der indgår i høringssvaret.
MED drøfter høringssvaret d. 1. februar.
Temaer der bl.a. indgår i Grønnevangs
høringssvar i kvalitetsrapporten:
Trivsel
De faglige resultater i Nationale test og
Folkeskolens prøver
Overgang til ungdomsuddannelse.
Der er enighed om igen at søge om forkortet
skoledag med samme model som i
indeværende skoleår, hvor der lægges vægt på
holddeling (flere medarbejdere) i Håndværk og
Design-fagene på mellemtrinnet, i skriftlig
dansk og i fysik i udskolingen. Der sendes en
fornyet ansøgning op til d. 1. marts, hvor
evalueringen af indeværende års ordning
indgår.
Skolen har som helhed afsluttet 2017 med et
lille overskud. Der er sendt en ansøgning til
skoleafdelingen om overflytning til budget 2018
af det sparede beløb.
Skolen har pt ikke fået en simulering af budget
2018. Skolen vil fortsætte budget til klasser og
afdelinger på nogenlunde samme niveau som
før.
Der er ansat ny sektionsleder i skoleafdelingen
Sarah de Masi.
Der forespørges efter fotobøgerne fra efteråret.
Ledelsen tager det med videre.

