Referat fra møde i Skolebestyrelsen
Dato: 28 august 2018
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Hans
Martens, Gry Rosenmai, Stine
Østlund, Lars Rindorf, Thomas
Kaas Selsø
Personale: Martin Ommundsen,
Margit Ipsen
Ledelse: Grethe Juul, Anja Athar
Elevrepræsentanter: Vælges
ved første elevrådsmøde i skoleåret 2018 2019. I dette møde deltog Freja Grønberg Millling og
Frederik Mulla Hansen
Dagsorden:
1. Præsentation af skolebestyrelsens medlemmer
2. Konstituering
3. Orientering fra:
 Eleverne
 Personalet
 Formandskabet
 Ledelsen
På dette første møde udgår dele
af dette faste punkt
4. Årshjul og mødedatoer (bilag)

5. Deltagelse i SB-møder for
medlemmer og suppleanter

6. Skolebestyrelsens virke og arbejdsområder - overordnet

Afbud: Martin Ommundsen

Ved næste møde vil der være yderligere præsentation af hensyn til de, der ikke deltog ved dette møde.
Claus Ellemose genvalgtes som formand og Ann Holm som
næstformand
Fra ledelsen: Anja orienterede om, at skolen er kommet godt
fra start i skoleåret og at alle personalestillinger er besat. Der
er en del nyansatte på alle dele af skolen.
Det tidligere underskud er hentet ind og giver et helt andet udgangspunkt for en god start på skolen.

Datoer for skoleårets møder er
28. august
18. september
7. november
4. december
23. januar
26. februar
20. marts
7. maj
11. juni
Det blev foreslået, at de faste møder får deltagelse af bestyrelsens faste medlemmer, og at suppleanter inviteres konkret ind
ved enkelte møder. Det blev vedtaget at førstesuppleanten,
der pt. er Tommy Raun, kommer med ved alle møder, så bestyrelsen er fuldtalligt ved evt. afbud.
Evt. afbud bør gives til Claus og cc til Anja så vidt muligt gives
nogle dage forud for mødet.
Der bruges pt. mailsystem - ikke Intra ift. bestyrelsens interne
arbejde.
Formanden gennemgik forskellige elementer vedr. bestyrelsens arbejdsområder. Her kan nævnes: Der holdes et kursus
for skolebestyrelsesmedlemmer af Hillerød Kommune d. 10.
september - tilmelding senest d. 29. august. Der er bestilt materiale fra skole og forældre til skolebestyrelseskurset.
Skolebestyrelsen repræsenterer alle på skolen - forældre, elever, personale, ledelse.
Der kan skrives på bestyrelsens fane på Intra/Skoleporten.
Medlemmerne kan henvende sig til Grethe ift at stå på listen.
Forslag til punkter på dagsorden kan gives til formandskabet.
Dagsorden sendes ud 4 hverdage før mødet. Dagsorden laves

7.Præsentation af skolens organisering

8. Indsatsområder fra afgående
bestyrelse og nye indsatsområder

9. Høringssvar budget (bilag)

10. Udlevering af - og gennemgang af diverse dokumenter og
henvisning til links:
Skolepolitik, FBFA, Styrelsesvedtægt, Nødebo rammebeskrivelse,
Skolebestyrelsens principper,
Trivsels- og antimobbestrategi
10. Evt.

ca. 14 dage før mødet af formandskab og ledelse i samarbejde.
Som medlem i bestyrelsen repræsenterer man ikke enkelte
personer eller dele af skolen, men helheden.
Der er muligheder for generelle og principielle drøftelser i bestyrelsen og regler for tavshedspligt ift. bestyrelsens konkrete
drøftelser m.v.,
Skolebestyrelsen er et politisk udvalg, der indgår i kæden af
andre politiske udvalg i den kommunale verden.
Der er 2 årlige dialogmøder med skolebestyrelser og fagudvalget i byrådet.
For at blive klogere på de områder og dele, som skolen består
af, kan der søges i forskellige databaser og hjemmesider i nationale databaser. Der vil senere blive en mere detaljeret gennemgang af forskellige data om skolen.
Der udarbejdes høringssvar af Skolebestyrelsen, skolebestyrelsen indgår i ansættelsesudvalg i forhold til ledere og lærere.
Skolebestyrelsen udarbejder principper for skolen. Herunder
bl.a. et princip for valg af kontaktforældre. Kontaktforældre vælges i alle klasser. Hidtil har kontaktforældrene haft det primære
virke i de enkelte klasser.
SB (Skolebestyrelsen) godkender skolens budget.
Der er et forældreråd i Nødebo, der mødes jævnligt og har repræsentanter fra SB med som deltagere.
Anja præsenterede det særlige og komplekse ved Grønnevang
Skole og de forskellige dele, den består af. Skoledistriktets
størrelse (det største i kommunen) og opgaverne, herunder almenskolen på 3 matrikler, den udlagte specialundervisning,
den kommunale basisundervisning, HFO 1 og 2, KCG med 2
klasserækker og LST-indsatser indgår i skolens samlede økonomi og organisation.
Der er i indeværende år igangsat en undersøgelse i den samlede kommunes specialundervisnings økonomi. Det vil være
noget bestyrelsen senere vil blive involveret i.
Den afgående bestyrelse har bl.a. udarbejdet en trivselspolitik
og en antimobbestrategi, der inden længe vil være at finde på
skolens hjemmeside.
Sammen med de allerede vedtagne principper for lejrskoler og
overgange i skolen fra 5. til 6. årgang er den nye trivselspolitik
allerede igangsat.
Blandt nye indsatser for den ny bestyrelse kan tænkes princip
for kommunikation, hvor skolen laver retningslinjer ift. at udmønte princippet.
Der vil blive en gennemgang af trivselspolitikken og antimobbestrategien ved et af de kommende SB-møder.
Claus orienterede om indholdet og betingelserne tidsmæssigt
for det sendte høringssvar vedr. budget. Det foreliggende forslag til høringssvaret vedr. ”Den forebyggende indsats i Grønnevang Distrikt” blev ligeledes drøftet og kommenteret.
Kommunens hæfte om skolepolitik udleveredes.(er også på
kommunens hjemmeside).
Fælles Børn Fælles Ansvar blev omtalt og kan findes på kommunens hjemmeside.
Skolens principper findes på skolens hjemmeside.
Der er links til flere af de andre områder.
Lars Rindorf orienterede kort om trafiksituationen ved Grønnevang Skole, Nødebo Skole.

