Skolebestyrelsesmøde
onsdag den 3. marts kl. 17.30-19.30
Google Meet
Fraværende
1.Økonomi (orientering) kl. 17.30-17.50

Gennemgang af budget 2021

2. Anti-mobbestrategi, revision (drøftelse og
beslutning)
Kl.17.50-18.15

Ledelsen kommer med et oplæg, der kan
arbejdes videre med i SB og senere i
personalegruppen

3. Corona situationen (orientering og
drøftelse)
Kl. 18.15-19.00
Genåbning, herunder test, 9.klassernes sidste
skoledag m.m.

Siff
Morten efter aftale.
Gennemgang af bilag ved Pernille.
Bilag med ikke afholdte lejrskoler i 19/20 og 20/21.
Bilag med driftsmidler gennemgået ved Pernille og
Henriette (sekretær)
En klasse færre næste skoleår og en regnefejl i
økonomiafd. har betydning for prioritering i 2021.
Oplæg er sendt med indkaldelsen.
Gruppedrøftelser hvor input tages med til nyt
udkast.
Input: mere overskueligt layout. Dog en
gennemgang, således, at udtrykket bliver mere ens
ift. overskrifter, kildehenvisninger og tydelige
afsnit.
Billeder fra Havdrup skole tilføjes.
Fint at strategien er meget overordnet.
Link virker ikke (?).
Tilføjelse af konkrete eksempler på læringsforløb
og tiltag.
Tilføjelse af MOT for udskolingen.
Under afsnittet ”Indgribende handleplan” ønskes en
formulering om dialog i samarbejdet og henvisning
til lovtekst.
Strategien skal tages op med personalet og elevrådet
inden det endelige punktum sættes.
Trivselsgrupper for 5.-9. årgang er nyt tiltag efter
vinterferien.
Der er p.t. testmulighed på skolen for personale.
I Solrød Kommune har de tre skoler aftalt dato for
9. årgangs sidste skoledag tirsdag d. 22. juni.
Afventer endnu rammer for dagen.

4. Orientering bordet rundt
Kl. 19.15-19.25
a: formanden
b: de forældrevalgte
c: skolen/ledelsen
d: medarbejderrepræsentanterne
e: elevrådet
f: FU-udvalget, bilag

a. Lasse vil gøre opmærksom på gode løsninger ift.
trafik ved skolen, tager kontakt til enkelte
politikere.
Lasse arbejder videre med et hørringssvar som
opfølgning på borgermødet vedr. nyt boligområde
bag skolens område. Taler evt. med PH.
Tiden var gået. Derfor intet at skrive ift. resterende
punkter.

5. Evt.
Kommende punkter:
Prioritering af retningslinjer
Tilsyn: Hvornår og hvordan?
Årshjul for deltagelse af medarbejdere
Årshjul for SB opgaver og ønsker om tiltag
Gennemgang af brug af §16B og 16D

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole
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

April
Maj

Juni






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





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





Opsamling på skoleåret – hvordan er det gået? Fokusområder for det kommende skoleår?
Elevernes trivselsmåling
Justering af årshjul for SB (Godkendelse af fagfordeling fra maj til april o.a.)

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.

