Referat af møde
i Skolebestyrelsen
Dato: 23. januar 2019
Deltagere:
Forældrerepræsentanter: Claus
Afbud fra Lars Rindorf, Frederik og Freja
Ellemose, Ann Holm, Hans Martens, Gry
Rosenmai, Stine Østlund, Lars Rindorf,
Thomas Kaas Selsø, Tommy Raun
Medarbejdere: Margit Ipsen, Evy Thorsen
Ledere: Grethe Juul, Anja Athar
Elevrepræsentanter: Frederik og Freja
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat

Udsat til næste møde

2. Indskolingen oplæg fra indskolingslederne om afdelingernes arbejde og særlige fokusområder
3. Forældretilfredshedsundersøgelse
aftaler om tiltag for at fremme besvarelsesprocenten

Orienteringen blev taget til efterretning

4. Orientering fra:
 Eleverne
 Personalet
 Formandskabet – herunder kort
orientering om status for kommunikationsprincip
 Ledelsen

Undersøgelsen er i fuld gang. Deadline er d. 10. februar.
Der bliver opstillet computere ved fællesarrangementet d.
7. februar ved hallen. Kontaktforældrene og skolebestyrelen kan være med til at fremme interessen for besvarelse
og gennemførelse. Ugeplanerne bruges også til opfordring
til at besvare. Det bliver muligt at få besvarelsesprocent
pr. årgang undervejs.
Personale:
Indskoling: lige nu arbejdes der med forberedelse af den
fælles temauge 6, hvor der et fælles tema om de timeløse
fag, herunder om job og uddannelse og seksualundervisning. Der bliver snart evalueret på teamenes årsplaner ift
trivselsarbejdet. Lejrskoleaktiviteten, der er fælles for 5.
årgang i relation til den efterfølgende klassedannelse, er
ved at blive planlagt.
Udskolingen: Der er forskellige værksteder f.eks. på 6. årgang om digital dannelse, om professioner og forskellige
køn, om at sætte fokus på aktuelle temaer om at dele billeder og det strafferetslige i det, grænsesætning. Der er
fælles fernisering i Hallen på Jespervej torsdag d. 7. februar.
Ledelsen:
Der er i øjeblikket fokus på ansættelser af lærere og skolesekretær. Der er stor interesse for ansættelse på Grønnevang skole.
Der er pt ikke fuldt overblik over, hvor mange børnehaveklasser, der bliver oprettet i næste skoleår.
Kvalitetsrapporten (der er udgivet for skoleåret 17/18), vil
blive taget op på februarmødet.
Formandskabet:

Der har været møde i arbejdsgruppen vedr. kommunikationsprincip, der er lavet en tidsplan, der rækker ind næste
skoleår med en forudgående inddragende proces.
Der er indkaldt til 3 møder med BFU, 25. april cafemøde
om analyse vedr. d. udlagte specialundervisning, 30. april
og 28. oktober ordinært dialogmøde,
5. Høringssvar vedr.
Høringssvaret vedr. ekstra lukkeuge blev taget til efterret- Ekstra lukkeuge HFO 1før-HFO Status. ning. Det sidste høringssvar sendes efterfølgende efter en
- Fordeling af midler til pædagogisk per- proces i formandskabet.
sonale i skolen. Høringsmateriale er udsendt til SB pr. mail d. 9. 11. 2018. S
6. Ansøgning forkortet skoledag skoleOrientering om de forskellige ordninger med konvertering
året 2019 2020
af den understøttende undervisning til flere personaleresurser i den fagopdelte undervisning, sådan som de er anvendt i dette skoleår:
4.-6. klassetrin: der anvendes resurser i de praktisk/musiske fag Håndværk og Design og madkundskab (fra 33 til 31
timer om ugen).
7.-9. klassetrin: de ekstra personaleresurser gives i dansk
(skriftlig dansk) og fysik/kemi som delehold for at fremme
resultaterne i afgangsprøverne (fra 35 til 33 timer om
ugen). Der er blevet evalueret på ovennævnte generelt
med tilfredshed. Der søges igen for næste skoleår. Der skal
dog søges for hver enkelt klasse. Der er dog ikke afklaring
af problematikken vedr. offentliggørelse af enkeltklassers
ansøgning.
7. Økonomi – orientering herunder om
Skoleåret sluttes af med et underskud på HFO på ca.
HFO
200.000 kr. I det nye år skal der forbruges færre penge,
bl.a. pga. faldende elevtal. På den udlagte specialundervisning er der et overskud på ca. 500.000 kr. Prognosen for
2019 viser et behov for et større beløb, end det der pt. er
til rådighed. På almenområdet er der et overskud på ca.
1.000.000 kr. der tænkes anvendt på etablering af udeområder, tilpasning til et lavere elevtal og evt. udskiftning af
it-tavler og skolemøbler. Der er ikke udmeldt et nyt budget for 2019 endnu.
8. Specialundervisningsanalysen - orien- Der er inviteret til præsentation af og drøftelse af det
tering
igangværende analysearbejde om den udlagte specialundervisning. Det er en budgettung opgave, der ligger i skolen. Der vil komme nogle forslag, der vil blive inviteret til
høring om og skal tages stilling til inden cafémødet. Punktet vil blive taget op igen ved et af de kommende møder.
9. Ønsker til budgetforhandlingerne for Der ønskes fortsat forbedringer for skolegården på Jesperbudgetåret 2020
vej, et ekstra fysiklokale på Østervang, det aktive gadekær.
Der er ikke modtaget ønsker fra Nødebo. Computere til
computere til kommende 7. klasse i stedet for BYOD.
10. Evt.
Punkter til næste møde, herunder gerne ønsker til udskolingens punkt ved næste møde.

