Referat af møde i Skolebestyrelsen
Dato: 12. juni 2017
Deltagere:
Claus Ellemose, Ann Holm, Tommy Raun, Kathrine Laulund, Lise Bladt Jørgensen,
Diana Schulian, Anne Frank Ryom.
Personale: Martin Ommundsen,
Mette V. Schmidt.
Ledelse: Grethe Juul, Anja Athar
Suppleanter: Hans Martens, Viben Hvirvelkær,
Øzgen Yücel, Nette Husum, Britta Faber, Martin
Utiger.
Elevrepræsentanter:
Lærke, Caroline og Lasse
Dagsorden:
Pkt:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet Godkendt.
i april
2. Nyt fra





Eleverne
Personalet
Formandsskabet
Ledelsen – herunder nye ringetider

Eleverne: der er elever fra 9. årgang, der d.d. er
færdige med FP.
Personalet: Året er ved at være færdigt. Personalet i både ind- og udskoling ser frem til at få
rundet skoleåret af på en god måde med de
ændringer, der har været undervejs.
Formandsskabet:
 Der følges op på de økonomiske rammer og
muligheder for elevtoiletrenoveringer.
 Erfaringerne og tilbagemeldingerne fra den
netop overståede overflytning af 5. årgang
har været rigtigt positive.
 Også ændringen ift lejrskoleprincippet er
blevet modtaget positivt af elever og forældre.
Ledelsen:
 De helt ekstraordinære, men nødvendige
ændringer i personalegruppen pga. modtagelsesklassernes nedlæggelse og den økonomiske tilpasning har været en stor og
hård proces for personalegruppen. Det har
også betydet en del ændringer for flere
klasser.
 Der er stillingsopslag vedr. naturfagslærere
ift. 1. august.
 Skolen har fået lov til kortere skoledag på 49. klassetrin i de almene klasser.
 Orientering om fælles ringetider fra 1. august, hvor der sluttes torsdag kl 14, så vi kan

have fælles personaletid.
Der er lavet en tilpasset aftale med præsterne om konfirmationsundervisningsplaceringen. Der sendes en særlig besked ud
om det til de berørte.
Godkendte datoer: 9. august, 12. september,
dialogmøde d. 3. oktober, 25. oktober, 14. november, 5. december, 9. januar, 7. februar, 13.
marts, 11. april, 12. juni - alle dage kl 17.
Datoerne lægges på hjemmesiden.
Bilag udleveret og drøftet for almendelen. Der
kalkuleres pt. fortsat med et underskud for dette budgetår. Der arbejdes stenhårdt i alle dele
af organisationen på en tilpasning, der gør underskuddet mindst muligt. Personalet har gjort
en stor indsats for at indgå i denne tilpasning.
Afvikling af personaleresurserne til modtagelsesklasserne, der nedlægges med udgangen af
skoleåret, er pt en stor udgiftspost for skolen,
og der arbejdes på at denne økonomiske problematik får en særlig bevågenhed og behandling.
Der er muligvis en prioriteringsmulighed ift. en
del af budgettet sidst på året, og både personale og bestyrelse vil blive involveret i evt. indkøb
af emner sidst på efteråret.
Specialundervisningsbudgettet er ligeledes på
vej ned.
KCGs budget tilpasses til de aktuelle elevtal i
august.
Det aftales, at der iværksættes en afprøvningsperiode for opstilling af køleskabe med salg af
bl.a. mælkeprodukter på alle 3 matrikler.
De 2 rapporter (0.-3.kl og 4.-9.kl ) ligger på skolens hjemmeside.
Af områder, der er udtalt størst utilfredshed
med, er elevtoiletterne - særligt på Jespervej og
Nødebo, men også fra udskolingen.
Desuden er det de overordnende resultater fra
trivselsmålingen 4 indikatorer: social trivsel,
faglig trivsel, støtte og inspiration, ro og orden,
hvor der vil blive arbejdet videre med handlingsplaner ift. tilbagemeldinger i klasserne i
næste skoleår.
Der er igangsat en undersøgelse af skolevæsenet i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll. Det vil munde ud i en række anbefalinger
af mulige tilpasningsområder/ besparelser til
det politiske niveau. Skolebestyrelsen vil blive
involveret i denne proces i næste skoleår.
Udvikling af multifunktionelle læringsmiljøer,


3. Mødekalender kommende skoleår

4. Godkendelse af budget

5. Elevtrivselsundersøgelse

6. Skoleanalyse orientering

7. Udeområder og indvendig vedligeholdelse -

orientering

8. Skilte og navne til matrikler/afdelinger

9. Drøftelse af arbejdsområder for det kommende skoleår.

10. Evt.

Bilag:
Referat fra bestyrelsesmøde

der tidligere er uddelt til flere skoler er i år tildelt Grønnevang Skole, Jespervej i alt 500.000
til udeområderne. Der er stort behov for dræning af området, der arbejdes for en løsning
her.
Skolebestyrelsen drøfter flg. skiltenavne:
Grønnevang Skole, Nødebo
Grønnevang Skole, Jespervej
Grønnevang Skole, Østervang
Der er et lokalt møde i Nødebo d. 21., hvor navnesagen drøftes.
Det tages op i MED. Der afklares endeligt i SBaugustmødet.
Revidering af skolens mobbepolitik, kommunikationsprincip for hele skolen, digital dannelse
som en del af andre principper. Skolens værdier, branding.
Tak for det gode samarbejde i skolebestyrelsen i
årets løb.
 Et ønske om at undlade forbud mod barberskum til 9. kl. sidste skoledag,
 Tilbud om samarbejde med Novo Science i
det ny skoleår
 Opfølgen ift en mindre brand, der har været
i et hus på Jespervej kommer i løbet af den
nærmeste tid.

