Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 26. februar 2019
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Claus
Ellemose, Ann Holm, Hans
Martens, Gry Rosenmai, Stine
Afbud fra Thomas Kaas Selsø og Frederik
Østlund, Lars Rindorf, Thomas
Kaas Selsø, Tommy Raun
Medarbejdere: Evy Thorsen, Margit Ipsen
Ledere: Grethe Juul, Anja Athar
Elevrepræsentanter: Frederik og
Freja
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat

2. Udskolingen oplæg fra udskolingslederne om afdelingernes arbejde og særlige fokusområder

3. Orientering fra:
 Eleverne
 Personalet
 Formandskabet
 Ledelsen indskrivning børnehaveklasser

Referaterne fra december og fra januar blev godkendt. Forespørgsel om samling af de forskellige dokumenter, der sendes
ud forud for et møde.
Orienteringen fra afdelingslederne Lars Hellesen og Jamie
Stevenson om primært
 aftaler for overgangen til udskolingen fra indskolingen (både
fra Nødebo og Jespervej)
 arbejde med klassernes/årgangenes trivsel i teamene
 faglige resultater
blev taget til efterretning.
Eleverne:
Elevrådet mangler pt en kontaktlærer i udskolingen.
Fælleselevråd og skolens elevråd vil gerne arbejde med trivsel
på andre måder - gerne med eleverne/forældrene som undervisere og andre temaer, f.eks. events på tværs af årgange.
Personalet:
I både indskolingen og udskolingen har der været et godt forløb
i uge 6 med andre arbejdsformer og elevopdelinger med indhold fra de timeløse fag, herunder job og uddannelse. I indskolingen deltog flere forældre med succes i præsentation af forskellige erhverv.
Der arbejdes hen i mod forårskoncerten, hvor enkelte klasser
deltager i selve koncerten - og alle er i gang med læseraketten,
der er anledningen til/rammen for forårskoncerten.
Der skal gennemføres nationale test i april/maj.
Der tilrettelægges lejrskole for alle elever på 5. årgang som optakt til sammenlægningen til nye klasser og overgangen til udskolingen.
Udskolingen er optaget af evt. at organisere sig med lodret fordeling af klasserne i husene på.
Der arbejdes med de faglige indsatser i udskolingen.

4. Kvalitets
rapporten nedslag i resultater

Formandskabet:
Næste møde starter 16.30 for at nå fotografering.
Der indsamles tilmeldinger fra SB til de kommende café- og dialogmøder.
Kommunikationsprincippet er under udarbejdelse. Det er planen, at SB tager det på mødet i maj.
Ledelsen:
Der er kommet ny lovgivning, der griber ind i udskolingens linjer
ift. mere praksisfaglighed i de kommende skoleår. Elevrådet vil
i den kommende tid blive informeret om det.
De nye ændringer bliver indført fra sommer på Grønnevang.
Selve lovteksten afventes.
Der kan blive tale om ændringer ift. ringetider på hele skolen.
Stillingsopslag i både ind- og udskoling er delvist besat. Der er
ansat ny sekretær pr. 1. marts.
Økonomi. Der afventes en endelig økonomiudmelding, der først
kommer, når elevtal i marts kendes. Der er tale om besparelser,
der først konkretiseres senere.
Der er konstateret skimmelsvamp i et par bygninger på Ø. Alle
involverede er informeret. Der flyttes klasser rundt til andre
ikke-påvirkede lokaler i den nærmeste tid.
Indskrivning til nye børnehaveklasser viser pt 1 lille klasse i Nødebo og 3 små klasser på Jespervej. Vi afventer pt. BFUs beslutning og fordelingsmøde mellem distriktsskolelederne.
De nuværende bhv. kl .ledere skal blive og indgår i den samlede
opgaveløsning.
Kvalitetsrapportens særlige interessepunkter blev gennemgået
bl.a. Klassekvotienter, afgangsprøveresultater, placering i det
kommunale landskab i ft. de socioøkonomiske indeks/sammenligninger, lavere privatskoleandel, der spiller ind på hele kommunens tal.
SB samler op sammenligningen hen over årene af distriktets
samlede børnetal og valget af distriktsskolen.
Undersøgelsen er færdiggjort. Gennemførelsesprocent 38 %.

5. Forældretilfredshedsundersøgel-sen – orientering om svarprocent
6. Specialundervisningsanalysen – Der er pt en analyse i gang. Den afsluttes i den nærmeste tid.
forberedelse til cafemøde
Der er pt ikke meldt konkret ud, om hvilke anbefalinger, der vil
blive foreslået BFU/byrådet. Skolen er ansvarlig for alle distriktets børn (pt. ca. 1700 elever). Der er pt. min. 90 børn, der har
behov for særlige indsatser i distriktet. Der anvendes meget tid
på ledelse og økonomistyring af området. Grønnevang vil i 2019
sandsynligvis få underskud på specialundervisningen. Budgettet
er pt. for Grønnevang 18.800.000 i 2019. Høringsvar udarbejdes
af SB efter cafemødet. Der er et møde for formandskabet inden
cafemødet.
7. Branding - opstart
Udsat
8. Lukket punkt
Intet.
9. Evt.
Intet.

