Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 22. marts 2017
Tid: 17.00-19.00
Østervang
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy Raun,
Kathrine Laulund, Lise Bladt Jørgensen,
Diana Schulian.
Personale: Martin Ommundsen,
Mette V. Schmidt,
Ledelse: Grethe Juul (ref), Anja Athar
Suppleanter: Anne Frank Ryom, Hans Martens,
Viben Hvirvelkær, Øzgen Yücel, Britta Faber
Elevrepræsentanter:
afbud
Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat bestyrelsesmødet i
februar.
2. Nyt fra
 Eleverne
 Personalet
 Formandsskabet
 Ledelsen

Godkendt.
Formanden mindedes skolebestyrelsesmedlem
Diana Hansen, der er gået bort siden sidste
møde.
Flere fra bestyrelsen og skolens ledelse og
elever deltog i bisættelse og der var sendt
hilsner fra både bestyrelse og skole.
Som nyt medlem i SB indtrådte 1. suppleant
Anne Frank Ryum.
Personalet:
Der er flere klasser, der har deltaget i forskellige
skolekonkurrencer med hæder, priser og
præmier til følge: Hillerødmesterskaber i
madkundskab for hold fra 6. klasse, 8SI vandt
den landsdækkende ”pengeuge”. Skolepatruljen
vandt skolepatruljefotokonkurrence.
Matematikkonkurrencen fortsætter for 8I i
april. Det er 3. år der er en 8. klasse fra
Grønnevang med i finalen i Norden.
Skolebestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af
alle de flottepræstationer.
Prøveperioden starter i udskolingen inden
længe.
I indskolingen arbejdes med den årlige
elevtrivselsundersøgelse.
Der er tværsuge i uge 14, med Læseraketten,
afsluttende med forårskoncert hvor der samles
ind til Sydsudan i år. Det er ikke muligt at lave
forårskoncert med alle klasser samme år pga.
brandmyndighedernes krav.

Legepladsen er desværre ikke særlig attraktiv
lige nu på Jespervej.
Ledelsen
Det er aftalt med elevrepræsentanterne, at de
pga. prøveperiode m.v. ikke deltager i de sidste
møder i skoleåret.

3. Klassedannelse og klasseoptimering for
skoleåret 2017-2018

4. Dimission – dato og orientering

5. Personalesituationen - orientering
6. Skolefond og markedsdag

Der er i skoleledelsen fokus på den manglende
dræning og voldsomme oversvømmelsesproblemer på legepladsen på Jespervej. Der
arbejdes videre med det i samarbejde med
kommunen.
Der har været skoleindskrivning til nye
børnehaveklasser. Der startes en ny klasse i
Nødebo, 3 klasser på Jespervej, hvor der er
plads til flere elever i alle 3 klasser.
Der er forældre fra distriktet, der pga
søskendekriteriet har fået lov til at få deres barn
på anden skole end distriktsskolen.
Der har i ugens løb været artikel i avisen om
medarbejderes afgang fra skolen. Det er
primært pga. det faldende antal
modtagelsesklasser på skolen i næste skoleår,
at skolen er nødt til at afskedige eller forflytte
et antal medarbejdere. Der er desuden
medarbejdere, der har haft specialundervisningsopgaver, hvor de visiterede børn ikke
mere får specialundervisningen på skolen og i
stedet får skolegangen uden for skolen på
specialundervisningsinstitutioner.
Der er ift. næste skoleår tale om, at der vil blive
sammenlagt klasser på nuværende 5. klasse fra
5 til 4 klasser (helt i tråd med klassedannelsesprincippet, der blev vedtaget ved sidste møde)
og nuværende 8. klasser fra 4 til 3 klasser, hvor
der bl.a. pt. er 2 små klasser. I
overensstemmelse med princippet tiltrådte SB
denne ledelsesbeslutning.
Det er tanken at klassesammenlægningerne
gennemføres i juni, så eleverne kan vænne sig
til den nye klasse inden sommerferien.
Der laves en inddragende proces på skolen efter
påske forud for klassesammenlægningerne.
Det er om aftenen onsdag d. 21. juni.
Der er møde for de nye børnehaveklasseforældre tirsdag d. 20. juni.
Se ovenfor.
Da der ikke er dannet en forening for
skolefonden kan skolefonden ikke fortsætte.
Markedsdagen finder sted lørdag d. 22. april i

7. HGI – orientering og drøftelse

8. Evt.

udskolingen. Denne dag er skoledag.
Markedsdagen vil i år blive mere en fremvisning
af det, der foregår i dagligdagen på skolen i
udskolingen. Evt overskud fra salg af mad eller
andet på dagen vil tilfalde alle deltagende
klasser ligeligt.
Eleverne har i stedet fri fredag d. 7. april, hvor
personalet i udskolingen holder pædagogisk
dag.
Claus Ellemose fortalte om den hidtidige proces
i samarbejdet med HGI om ønsket om springhal
ved Jespervej.
Der må fra Skolebestyrelsens side lægges vægt
på, at andre forbedringer af udendørsfaciliteter
i Hillerød Øst opprioriteres ligesom andre
forbedringer af f.eks. elevtoiletfaciliteterne på
Jespervej.
Etablering af en springhal vil af Skolebestyrelsen
opfattes som et for smalt tilbud, der ikke
tilstrækkeligt imødekommer områdets behov.
Formanden svarer HGI.
a) Mette orienterer om, at der pt. ikke er mulighed for at købe skolemad i indskolingen,
Jespervej.
Der arbejdes videre med forskellige muligheder.
Der kan evt. etableres en anden, midlertidig
ordning.
b) Hans forespørger om skole-hjemsamtalernes
placering generelt på skolen.
Skolens svar: Der er som udgangspunkt én
samtale om året pr. elev. Lov 409 (fra 2013) har
som bekendt normaliseret lærernes arbejdstid,
så de normalt ikke skal være på arbejde efter kl.
17. Hvis der er konkrete afvigelser, der undrer,
kan de konkrete forespørgsler altid sendes til
skoleledelsen.
c) Ansættelse af ny leder. Der er en særlig
normering fra skoleafdelingen på lederstillinger.
Det vedrører ikke antallet af øvrige
medarbejderstillinger ved skolen.
Ansættelsesudvalget for ny afdelingsleder er
Claus, Ann, Lise, Mette, Evy, Eva, Anja og
Grethe.
d) Der er fortsat problemerne med ramperne og
bommen ved indskolingen på Jespervej. Der er
sendt besked om det til Ejendomme i flere
omgange.

