Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 21. februar 2017
Tid: 17.00-19.00
Østervang
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy Raun,
Diana Schulian.
Personale: Martin Ommundsen (ref.),
Mette V. Schmidt.
Ledelse: Anja Athar
Suppleanter: Hans Martens, Viben Hvirvelkær,
Øzgen Yücel, Nette Husum.
Elevrepræsentanter:
Lærke og Caroline
Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i Godkendt.
januar
Eleverne: har holdt et godt elevstyret møde.
2. Nyt fra
Positiv tilbagemelding omkring kortere skoledag.
 Eleverne
7. klasserne glade for stamklasse/ linjedagskon Personalet
cept. De vil dog gerne være mere samlet, idet én
 Formandsskabet
klasse lige nu er i C-blokken.
 Ledelsen
Efterlyser vandposter udendørs samt gardiner.
Indeklimaet ikke godt, da vinduerne åbner automatisk.
Hellere en oprydningsdag/vedligeholdelsesdag
end udsmykningsdag.
Der mangler generelt koste, det er et problem
hvis dørene ikke låses.
Det, at klokken ringer, gør at flere kommer til
tiden.
Et problem omkring sproghold ved vikarer, da
de er oprettet som klasse.
Der mangler klassemøder, nu hvor der er mange
studiebånd.
Gerne fælles aktiviteter omkring biblioteket i
10-frikvarteret, f.eks. e-sport eller noget udendørs.
Mange 7. klasser er ærgerlige over, at der ikke
må samles penge ind til lejrskoler.
Personalet:
Det går godt i indskolingen, oprydningsarbejde
på legepladsen i gang.
Spændte på fagfordelingen.
Igangværende MUS, hvilket folk er positive
omkring.
Klargøring til emneuge ved IBIS inden påske.
I udskolingen har en af skolens 9. klasser til NM
i matematik.
Forestående gallafest.
En god lejrskole gennemført for 8. klasser.

Debatindlæg i Politiken ved to 9. klasse-elever.
Formandsskabet: der er nu nedsat et skole-ogHFO-forældreråd i Nødebo.
Afventer stadig svar vedr. Aktivt gadekær fra
Grethe Christiansen-fonden.
Forespørgsel fra FAA vedr. køleskabe.
Ledelsen: der har været en proces i gang omkring ansættelse af ny afdelingsleder til udskolingen. Der kommer udmelding torsdag.
I dag er igangsæt en kort proces omkring pædagogisk udvikling på Grønnevang Skole bestående af tre møder.
Midlerne til drift er foreløbig fordelt på klasse3. Orientering om den fortsat igangværende kasser, undervisningsmidler, øvrig undervisning,
proces for udarbejdelse og godkendelse af bud- lejrskoler, undervisningsrelaterede udgifter samt
get 2017
lederpulje.
Skolebestyrelsen godkender den udmeldte ramme, men går ikke i detaljer omkring indholdet.
Bestyrelsen blev orienteret om årsresultatet og
årsagerne til merforbruget.
Endeligt budget meldes forventeligt ud i april.
Skærpelse efter gennemgang i MED. Herefter
4. Princip vedr. lejrskoler Endelig godkendelse. godkendt.
Se bilag.
Godkendt.
5. Princip vedr. klassedannelse og klassesammenlægninger. Endelig godkendelse. Se bilag.
Elevrepræsentanterne: den 45-60 minutter korte6. Evaluering vedr. konvertering af UU til fag- re dag gør en kæmpe forskel.
opdelt undervisning skoleåret 2016/17 samt
ansøgning for 2017/2018 – se bilag.
Forældrerepræsentanterne: en kæmpe gevinst, at
skoledagen ikke er længere.
Forældrerepræsentanter og elevrepræsentanter
byder ind med punkter til evalueringen. Herefter Samlet opbakning til genindsendelse af anmodbeslutning.
ning med ønsket fokus på holddeling i fysik/kemi og dansk på 7.-9. årgang samt faglig
læsning, arbejdet med specialpædagogiske tiltag
og øget fokus på klasserumsledelsen på 4.-6.
årgang.
Vi kommer ikke med input til dialogmødet d.
7. Drøftelse af brev fra Rikke Markholm, ud- 20/4, ud over at vi gerne ønsker en drøftelse
sendt 23. januar til SB.
vedr. IT-undervisningsmidler og BYOD. Claus
sender.
Status på svarprocent i hhv. Hillerød Kommune
8. Status for forældretilfredshedsundersøgelsen. og på Grønnevang Skole gennemgået. Resultatet
kommer i foråret.
Punktet fremføres på næste møde.
9. Afklarende orientering vedr. rengøringskontrakten.
Bekymring vedr. erstatning for fratrådte lærere
Evt.
fremført.

