Skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 13. februar 2018
i personalerummet kl. 17.30 -19.30
Onsdag den 13. februar 2019

Fraværende

Pernille Holmberg, Gitte Muxoll,
Claus Rydkjær, Mie Kruchow og Kim
Pagels

1. 17.30-17.50 (Orientering)

a) møde torsdag d. 14. februar for SB +
ledelsen. Tilbagemelding på forløb vedr.
gennemsnitlønninger på skolerne.
b) intet
c) ny aftaletekst på skoleområdet.
Kortere skoledag i indskolingen,
umiddelbart en anden tolkning i brugen
af §16b, og en anden fordeling af
faglektioner for idræt og nye regler for
valgfag i udskolingen.
Ansættelse af to nye lærere og pr. 1.
marts endnu en ny lærer. Leif har
opsagt sin stilling som SFO-leder.
7.a har lavet optællinger af trafikken
ved skolen og lavet en rapport hvor
tallene fremgår
d) TR, AMR og ledelsen deltog i
arbejdsmiljøkonference i Holbæk og
TRIO-dag i kommunalt regi
Har i denne uge et forsøg med mobilfri
uge i udskolingen
e) drøftelse af julefodbold i elevrådet.
Forberedt kommende møde med
elevråd i kommunen og politikere i FU.
Følgende punkter kan tages op:
Idrætsdag i Solrød, lange skoledage,
faciliteter, cykelhalvtag, toiletter og
udluftning/varme i udskolingen
f) teknologiforståelsesprojekt på MU og
HA, samt valgfag og praksisfaglighed i
udskolingen blev fremhævet

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

2. 17.50-18.20 (Orientering)
Politiske tiltag:
 Byrådets pejlemærker, punktet genoptaget fra
d.12.december
 Nyt FU-udvalg arbejder med flere/nye
skolepolitiske mål på kommende politikdag
 Sundhedspolitik: Flere punkter angående
skoleområdet

Drøftelse af pejlemærkerne fra
borgerperspektiv. Besøg af
direktionen, der har været på
rundtur til alle institutioner i
kommunen.
Sundhedspolitik og indsatskatalog.
Havdrup skole har fået tilskud til
optegning af Leg på streg. Flere
initiativer der kan involvere skolerne

Bilag: Sundhedspolitikken
3. 18.20-18.30 (Orientering og beslutning)
Regnskab 2018, oversigt over anvendelse af
overførte midler (3,7%)
Man må overføre max. 3%, men vi begrunder
ønsket om yderligere overførsel særligt grundet
Makerspace og inventar til nye faglokaler
Bilag: Oversigt til ØKA
4. 18.30-19.00 (Orientering og drøftelse)
1. Orientering om sag vedr.
julefodboldturneringens afslutning og drøftelse om
ordensreglerne generelt samt kommende
arrangementer
2. Elevrådenes møde med FU-udvalget d.12.marts
Bilag: Ordensregler til revision
5. 19.00-19.25
Lars, Anders og Claus fremlægger deres plan for
sponsorater
6. 19.25-19.30
Evt.

Overførsel af midler ønskes af
særlige grunde. Vedlagte bilag giver
et overblik over brugen af midlerne

1. i forlængelse af sag i forbindelse
med julefodbold, er ordensreglerne
på dagsordenen. Drøftelse af ordlyd
i oplæg til ændring. Små rettelser til
udkast tages op i MED, og
efterfølgende tages udkast op i SB
til beslutning (vedlagt dette referat).
2. se ovenstående fra elevrådet
Har arbejdet på skriv/ansøgning, og nu
er ansøgningen næsten klar til at blive
sendt ud. Fokus på midler til
kompetenceudvikling, udstyr og
udarbejdelse af konkrete
undervisningsforløb
Timetalsplan og skoleårets planlægning
tages på næste SB-møde

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole
Måned

Fast emne/aktivitet

22. januar 2016

August





September






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 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.

