Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 9. august 2017
Deltagere:
Claus Ellemose, Tommy Raun, Kathrine
Laulund, Lise Bladt Jørgensen,
Diana Schulian, Anne Frank Ryom.
Personale:
Mette V. Schmidt.
Ledelse: Grethe Juul, Anja Athar
Suppleanter: Hans Martens, Viben
Hvirvelkær, Øzgen Yücel, Nette Husum,
Elevrepræsentanter:
Ikke valgt endnu
Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat fra
bestyrelsesmødet i juni
2. Nyt fra





Eleverne
Personalet
Formandsskabet
Ledelsen

Afbud fra:
Ann Holm, Martin Ommundsen

Godkendt

Elevrepræsentanterne vælges først inden
næste møde d. 12. september.
Personalet er startet d. 1. august. Der har
været tid til individuel og fælles forberedelse.
Alle har deltaget i fælleskommunal
læringsformiddag, der blev holdt på
Grønnevang skole.
Eleverne er kommet godt i gang i går.
Formandskabet gjorde opmærksom på
indvielsen af Nødebo 0.-5. skoleår fredag d.
11. august.
Ledelsen orienterede om personalesituationen, hvor der pt er 4 ubesatte stillinger i
almen, 2 i KCG, og hvor ansættelsesproceduren er i fuld gang mhp. ansættelse pr. 1.
oktober.
Den bevilgede forkortede skoledag i
udskolingen har indflydelse på linjedagens
omfang i udskolingen.
Ift dagsorden til det seneste BFU-mødet er
der en positiv omtale af Grønnevang Skoles
indsats for udlagt specialundervisning, hvor
Grønnevang er den eneste skole, der pt har et
væsentligt mindreforbrug. Det omtales
endvidere i dagsorden, at udviklingen på
Grønnevang er vendt. Dagsorden kan ses på

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default
.asp?p=hilleroed&page=document&docId=168202&
ItemId=168204
3. Principper i det kommende år:
kommunikationsprincip
4. Principper i det kommende år: princip for
budget - revidering
5. Principper i det kommende år: antimobbepolitik

Der udarbejdes 1. udkast til princip for
kommunikation udkast til et at de næste
møder. Der er nedsat arbejdsgruppe.
Der udarbejdes 1. udkast til princip for budget
Til et at de næste møder. Der er nedsat
arbejdsgruppe.
Skole og forældre inviteres til at komme med
oplæg ved næste møde. Oplægget kan
inspirere til den fortsatte proces.

6. Høringssvar til budget, deadline 14. august

Anja gennemgik dels finansieringsforslag samt
forslag til aktivitetsforslag og anlægsønsker.
SB vil bl.a. kommentere
Finansieringsforslag
 Øget HFO-tilsynstid
 Ekstra lukkeuger
 Øget undervisningstimetal for lærerne
 Reduktion af undervisningsmidler i et år
 Begrænsning af fritidstilbud til unge med
særlige behov
Hvor ingen af disse forslag kan anbefales.
Aktivitetsudvidelsesforslag, der ønskes
fremmet:
 Genindførelse af svømning på alle skoler,
anbefaling af det lange forløb og med brug
af livreddere i Frederiksborgcentret. Model
4 anbefales af SB
 Vikardækning ift. de forskellige
kompetenceudviklingsforløb er medtænkt det er vigtigt at anerkende
 Tidlig forebyggende indsats for børn med
tiltagende og højt fravær
 Understøtte skoledrift i lokalmiljøet
 forslag om tidlig indsats
forskels(mer)tildele dagtilbud/institutioner
til socialt og sprogligt udfordrede børn.
 Forslag om indsats til børn og unge med
skolevægring
SB understreger, at forslag med tilskud til
skoler med høje klassekvotienter, ikke bør
fremmes, da det kan være med til at
forskelsbehandle de forskellige skoler.
Anlægsønsker, der ønskes fremmet:
 Helhedsplan for opretning af skolegård på
Jespervej - dog med en mere omfattende
og gennemgribende indsats, der løser de
grundlæggende problemer med dræning
m.v., der vil imødegå farlige situationer
med store vandmængder i skolegården,
der ikke kan løbe væk.
 Østbyen - Det aktive gadekær
 Forslag om etablering om ekstra
fysiklokale på afd. Østervang, der kan
være med til at understøtte undervisning
på delhold i 7., 8. og 9. klassetrin.
 Asfaltering af parkeringspladser,
parkeringsplads på Jespervej skal også
medtages
 Digitale arbejdspladser til elever bør i SBs
grundindstilling fortsat tildeles fra centralt
hold - som et undervisningsmiddel, og en
del af det at gå i skole. Det kræver dog en
særlig analyse af, hvordan der bedst
passes på it i skolen.
 Elevtoilet- og badefaciliteter opgradering
på Nødebo og Jespervej.
MED holder møde torsdag d. 10. august om
samme.

7. Udeområder status
8. Skilte og navne til matrikler/afdelinger beslutning

Anne Ryom orienterede om kommunens
melding om ny bom ved hallen på Jespervej.
Forslagene, der vedtages efter diverse
høringer i bl.a. Skole- og HFO-forældrerådet i
Nødebo og flere drøftelser i skolebestyrelsen:
Grønnevang Skole
Østervang

Grønnevang Skole
Jespervej

Grønnevang Skole
Nødebo Skole

9. Evt.

Skiltene sættes fra skolen i produktion og
opsættes snarest muligt.
 Spørgsmål vedr. faciliteter i
udeområderne.
 Forældremøder i september. I alle klasser
vil deltage ledelsesrepræsentanter.
 Den kommunale læseplan for sprog og
læsning, der netop var udkommet,
uddeltes.
 Forespørgsel om der kan ansøges private
fonde, f.eks. mejeriernes skolemælkslegat
støtter sundheds- og
fælleskabsfremmende aktiviteter.
Bestyrelsen vil gerne inddrages i
processen.

