Skolebestyrelsesmøde
mandag den 18. juni 2018
i personalerummet kl. 17.30 19.30
Fraværende

Lars Møller Christiansen (indtil kl. 18.00),
Helena Holch Rasmussen, Rico Bo
Johansen og Emma Plougmann
a: Henvendelse fra SB på Munkekærskolen
118. 17.30-17.50 (Orientering)
vedr. placering af
konfirmationsforberedelseslektioner. Mette
a: formanden
giver en tilbagemelding til MU.
b: de forældrevalgte
Claus Rydkjær, nyt SB-medlem
c: skolen/ledelsen
Tak for et godt møde med FU. Fine indlæg
d: medarbejderrepræsentanterne
fra både elever og SB-medlemmer
e: elevrådet
b: intet
f: FU-udvalget, bilag
c: er ramt af langtidssygemeldinger blandt
personalet
d: vellykket sidste skoledag for 9. klasserne.
Dimissionsfest onsdag d. 27. juni + Grøn
dag på hele skolen torsdag, invitation til
sommerfest i SFO´en er lige sendt ud
e: intet
f: kompetencedækningen ser fin ud,
sundhedspolitik og styrelsesvedtægt i Solrød
(er på denne dagsorden).Truffet beslutning
om de skolepolitiske mål
119. 17.50-18.00 (Drøftelse og beslutning) Princip for udgangstilladelse og
klassedannelse er godkendt.
Sundhedspolitikken og styrelsesvedtægten
 Reviderede principper
 Høringsbrev vedr. sundhedspolitik er i høring. SB tilslutter sig, ingen
kommentarer
 Høringsbrev Styrelsesvedtægt
120. 18.00-18.15 (Drøftelse og beslutning)
Skemaer for skoleåret 2018 2019 fremlægges
121 18.15-18.35 (Orientering)


Fremlæggelse af elevskemaer.
Drøftelse af principper for skemalægning og
processen omkring skemalægningen.

Fremlæggelse af skolens arbejde med
elevernes trivselsmåling. På skoleniveau
Opfølgning på elevernes trivselsmåling viser resultaterne samme niveau som sidste
skoleår. Lærerteamene arbejder med
trivselsmålingen ude i klasserne, og ledelsen
tager trivselsmålingerne op på kommende
klassekonferencer

122. 18.35-18.50 (Orientering)
Tiltag i skolen 2018 2019:
It-strategi
Skak
Mindfullness
Ordblindeprojekt
Partnerskab i 8.c med Egon Olsen og Søn
Partnerskab med Lundgaard
Indretning af læringsmiljø i indskolingen
Fokus på teamsamarbejde på skolen

123. 18.50 -19.05 (Drøftelse og beslutning)


Konstituering af ny bestyrelse

Solrød Kommune ansøger UVM om et
projekt om teknologiforståelse, herunder
generel kompetenceudvikling i fagene.
4 årgang er tilmeldt projekt om kodning,
håber på deltagelse.
Chrombooks er købt hjem. Indskolingsklasse
er ”forsøgsklasse”.
Skoleskak i kommende skoleår, forløb i
indskolingen.
Mindfullness skal understøtte arbejdet med
koncentration og selvværd.
Solrød Kommune indgår i et ordblindeprojekt
i A.P. Møller regi, hvor læsevejleder på HA
kobles på, og indsatser på skoleniveau i
kommende skoleår.
Kommende 8.c fortsætter samarbejdet med
Egon Olsen og søn omkring ”Kloge hænder”,
og partnerskab med Lundgaard fortsætter
samarbejdet med H&D.
HA samarbejder med firma omkring udvikling
af læringsmiljøer i indskolingen, firmaet giver
50% og HA 50% af udgiften, ramme på
50.000-100.000,-.
Fokus på teamsamarbejdet ml. lærere og
pædagoger, præsentation af teamguide i
uge 32
Bestyrelsen er konstitueret. Mette er valgt
som formand og Carsten er valgt som
næstformand. Tillykke med valget.

124. 19.05-19.30 (Drøftes og besluttes,
mens der spises)



Møderække for næste skoleår godkendt, dog
med ret til ændringer/tilføjelser. Arbejder
videre på et kursus for SB. Tages op på
Møderække for det kommende skoleår første SB møde i næste skoleår.
Kursus for ny bestyrelse

125. Evt.

Intet

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole
22. januar 2016
Måned
August

Fast emne/aktivitet




SB’s tilsyn (årsberetning til forældre og planlægning af tilsynsopgaver/årshjul for det kommende år).
Fælles forældremøder i sporene. SB redegør for skolens og SB’s arbejde for det kommende skoleår.



Evt. klassesammenlægninger, der skal have virkning i det efterfølgende år.

September






Gennemgang af kommunens budgetforslag og høringssvar.
Fælles møde for skolebestyrelserne for alle brugerbestyrelser. Udtalelse til det kommende budget.
Status på vision og principper samt plan for ændringer/nye principper.
Indskrivning af nye børn og evt. orienteringsmøder med deltagelse af SB i den sammenhæng.

Oktober



Implementering af budgettet, håndtering af evt. besparelser og nye initiativer.

November




Budgetopfølgning/regnskab.
Møde med fagudvalg inden budgetlægningen, jf. budgetprincip.

December




Solrøds Kommunes direktions årsplan med mål for det kommende år. (Afsæt for skolens årsplan.)
Budget for det kommende år – drøftelse af budget; evt. møde med fagudvalg, jf. budgetprincip.

Januar




Godkende skolens budget.
Ferieplan.

Februar






Kvalitetsrapport, drøftelse og udtalelse fra SB.
Budget – efter skolelederkonference.
Skoleårets planlægning - opstart, prioriteringer i fagudvalg mv.
Timefordelingsplanen ud over det obligatoriske timetal.

Marts





Skoleårets planlægning (fortsat).
Status på vision og principper og plan for evt. ændringer/nye principper.
Proces for indskoling.






Skoleårets planlægning: Godkendelse af fagfordeling og efterfølgende skema.
Budgetopfølgning, herunder opfølgning på SB’s prioriteter i budgettet.
Nationale testresultater samt data om uddannelsesparathed mv.
Godkendelse af klassesammensætning for de kommende børnehaveklasser (antal klasse er givet).




Opsamling på skoleåret – hvordan er det gået? Fokusområder for det kommende skoleår?
Elevernes trivselsmåling

April
Maj

Juni

Løbende:
 Aktuelle emner
 De enkelte principper
 Oplæg fra eksterne
 Evaluering af indsatser fx elitehold, læsebånd, bevægelse, skolereform
 Drøftelser med fagudvalg

Kilder: Dialog på møderne, Oplæg, Kvalitetsrapport, Nationale test, Nationale trivselsmåling, Ledelsesinformationssystemet (uddannelsesstatistik.dk), Arbejdspladsvurdering, Generel fraværsstatistik, evt.
Forældreundersøgelser.

