Skolebestyrelsesmøde
mandag den 11.december 2017
i personalerummet kl. 17.30 -19.30
Julehygge fra kl.19.30-20.00 (frivilligt)
Fraværende: Anders Kildedal, Rico Bo Johansen,
Carsten Hansen, Lars Møller Christiansen og
Nikoline Ypkendanz
79. 17.30-17.50 (Orientering)
a: formanden
b: de forældrevalgte
c: skolen/ledelsen
d: medarbejderrepræsentanterne
e: elevrådet
f: FU-udvalget, bilag

80. 17.50-18.05 (Drøftelse)
Indsatser i dette skoleår:
Direktionens årsplan
Partnerskab med erhvervslivet
Idrætsmåned
Borgertilfredshedsundersøgelse
Skolepolitiske mål
Retning og mål for folkeskolerne
Lokale indsatser
It på skolen
Feedback: Elever, forældre personale
Trivselsmåling og opfølgning: Elever og personale
Indskolingen

a) intet
b) opmærksom på trafikken omkring
skolen
c) gode initiativer ift. jul/december.
Gennemsnitslønninger i Solrød Kommune
er under behandling. Jule-åbent hus i SFO
samme dag som bedsteforældredag. Stor
tilslutning og tilfredshed
d) IA og IB fremlægger film fra projekt
Stop Motion i løbet af ugen. Rigtig godt
forløb i USU-linjerne i indskolingen
e) 9. årg. på studietur til Barcelona, en
vellykket tur.
Elevrådet var ikke orienteret om Lærerens
dag. Vil gerne inddrages næste skoleår.
Ordenregler har været på dagsordenen.
Brug for at regler også overholdes i
sporene.
f) se bilag
Direktionens årsplan følger kalenderåret,
skolens årsplan følger skoleåret.
Partnerskab med erhvervslivet fortsætter.
Der arbejdes fortsat med
partnerskabssamarbejdet på HA, hvor to
lærere er på ift. proces og det videre
arbejde.
September 2018 bliver kommunal
idrætsmåned. Skoler ser frem til et evt.
samarbejde med foreningslivet i Havdrup,
og fokus på idræt og bevægelse.
Borgertilfredshedsundersøgelse bliver
igangsat i Solrød Kommune.
Retning og mål for folkeskolerne skal vi
fortsat arbejde med på Havdrup skole.
Lokale indsatser på skolen: p.t. har vi
fokus på It på skolen, feedback og
trivselsmålingen, personalet og elevernes
til foråret, og fortsat udviklingen af
indskolingen

81. 18.05-18.30 (Orientering og beslutning)



Budget 2018: Fremlæggelse af ramme og
forslag til udmøntning
Generelt sygefravær blandt personale
Trivsels- og ledermåling

82. 18.30-18.50 (Drøftelse)
Ordensregler: Skal revideres og færdiggøres.
Trafik ved skolen: Skramsvej og Ulvedalsvej

83. 18.50-19.10 (Orientering)




Status på it-strategi v/Lars, Anders og Pernille
Tilbagemelding om konference vedr. digital
dannelse
Princip for sponsorering

84. 19.15-19.25
 SB-valg
85. 19.25-19.30
Evt.

Fremlæggelse af økonomien for 2017 ved
PH.
Umiddelbart kommer skolen ud af 2017
med et mindre overskud.
Fremlæggelse af økonomien 2017 ved
LJP.
Umiddelbart kommer SFO ud af 2017 med
et mindre overskud.
Budget 2018 har været til drøftelse,
herunder udmøntningen af rammen.
Sygefravær blandt personalet:
Gennemgang af statistik for store dele af
2017.
Trivsels- og ledermålingerne på Havdrup
skole ser meget fine ud.
Procesplan for arbejdet med
trivselsmålingerne på HA fremlagt ved PH.
Drøftelse med nærleder, drøftelse med
TR og AMR-repræsentant, lærermøde og
pædagogmøde, ud i sporene og op i
MOPU og MED, samt SB.
Gennemgang af udkast til ordensregler.
Små rettelser/justeringer. Godkendt af
SB.
Udkaster tages op i personalegruppen.
Opmærksom på trafikken ind til skolen på
Ulvedalsvej
Orientering på status.
Udstyr der ønskes indkøb, herunder
LegoWedo og Tinkerbot
SB arbejder videre med ansøgninger til
virksomheder.
Princip for sponsorering opdateres med
dato, og er fortsat gældende.
Crowdfunding tilføjes og princippet er
vedtaget.
SB kan arbejder videre med projekt
crowdfunding
Alle medlemmer af SB er på valg i 2018,
virkning af august 2018
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 udover det obligatoriske timetal.

Marts





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

April



Elevernes årlige trivselsundersøgelse.

Maj






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).

Juni



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

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.

