Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 7. november2019
i personalerummet kl. 17.0020.00

Torsdag d.7. november 2019

Fraværende

Kim Pagels og Anna Rosa Gjedsted
Lars kl. 17.10
Claus kl. 17.20

1. 17.00-17.30

a.
b. Henvendelse vedr. trafikforhold ved
skolen. Trafikansvarlig lærer har kontakt
med Helle Vester, trafikmedarbejder fra
Solrød Kommune, og der kigges på
eventuelle forbedringer.
c. Dannelsesstrategien kommer i høring i
perioden 13. – 26. november.
Budgettet er p.t. under udarbejdelse og
præsenteres på næste SB-møde.
Henriette Jørgensen er ansat pr. 1.
december som sekretær på skolen.
d. Opstart af Aula fylder en del.
Medarbejderne har haft et kursus i
brugen af Aula. Fin svarprocenten for
medarbejdernes besvarelse af
Professionel Kapital.
SFO´en holdt Halloween-arrangement.
Dog færre deltagere i år, da det faldt
sammen med, at børnene gerne ville ud
at rasle.
e. Sporfest i spor U med Halloweentema. Overordnet set var
tilbagemeldingerne fra elever positive.
Mangler sæbe på elevtoiletterne i spor U.
d. Kort orientering om ændringer i
forhold til
Uddannelsesparathedsvurderinger og de
tal der fremgår af FU-referatet.

a: formanden
b: de forældrevalgte
c: skolen/ledelsen
d: medarbejderrepræsentanterne
e: elevrådet
f: FU-udvalget, bilag

2. 17.30-18.00 (drøftelse)

Input fra drøftelser i små grupper, de
første tre spørgsmål i arket:

Princip for teknologiforståelse på Havdrup
Skole?
(Husk at medbringe tanker på
refleksionsskemaet)






Dannelse og opdragelse i forhold til at
navigere og kommunikere på sociale
medier. Kan være i tvivl om et princip vil
ændre det helt store i hverdagen med
eleverne.
Drøftelse om behovet for et princip om
Behovet for et princip for
teknologiforståelse er væsentligt for SB,
teknologiforståelse
der gerne vil vise, at de gerne prioriterer
Formål med et princip som dette
Arbejde med de vigtigste stikord til princippet: området højt.
At alle elever stifter bekendtskab med
Brainstorming to og to fem min.
teknologi i løbet af skoletiden. At SB
Fælles opsamling
sikrer sig, at der arbejdes med teknologi,
Det videre arbejde med princippet: Aftale om
både i forhold til brug af udstyr og
ansvarsfordeling
arbejdet med elevernes navigering i/med
teknologien.
Skabe nogle rammer der understøtter, at
skolen kommer i mål med målene med
teknologi. Fokus har været på
brugerperspektivet, men selve
teknologiforståelse mangler i høj grad.
Ageren i samfundet og produkt af et
samfund, hvor teknologien fylder mere
og mere.

Input fra drøftelse fra små grupper,
spørgsmål 4-6:

3. 18.00-20.00
Kursus v. Skole og forældre

Principper for teknologiforståelse ligger
ikke tæt på øvrige principper. Det kunne
også være en vision for SB.
Myndiggørelse (mere end en digital
bruger). Lærerne og eleverne kunne
inddrages. Væsentligt i forhold til andre
indsatser/kurser/efteruddannelse.
Kritiske forbruger af datidens samfund.
Teknologi er mere end bygge og bruge,
hvorfor det er vigtigt med kendskab til
teknologiens muligheder/betydning for
de unge mennesker.
Kapacitetsopbygning.
Se: padlet.com/SogF/Havdrup
Husk linket virker i en periode.

4. Kommende punkter

Aula
Trivselsmåling og testresultater (vigtig)
Forventninger til forældre (bilag: Claus notat
fra sidst)
(sammen med princip for kommunikation evt.
sammen med flg. Princip for skole/hjem
samarbejde, Åbenhed og tilgængelighed?
Samarbejdsgrundlaget
Tilrettelæggelse af SB’s tilsyn (kadence og
prioritering)
Mobiltelefonpolitik (opfølgning)
Dannelsesstrategi i høring

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole
Måned
August

Fast emne/aktivitet





September

22. januar 2016






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.
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 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).

April
Maj



Juni





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.

