Skolebestyrelsesmøde
Tirsdag d.11.februar 2020
i personalerummet kl. 17.3019.30

Tirsdag d.11. februar 2020

Fraværende
1. Godkendelse af referat fra d.18.
december
2. 17.35-17.50 (orientering)
a: formanden
b: de forældrevalgte
c: skolen/ledelsen
d: medarbejderrepræsentanterne
e: elevrådet
f: FU-udvalget, bilag

Opsummering af punkterne på møderne.
Referatet godkendes på efterfølgende SBmøde.
a. SB på Munkekær, Uglegaard og Havdrup
skole arbejder videre med et fælles
arrangement for forældre. John vil gerne
deltage i møde, hvor indhold og dato kan
drøftes i fællesskab. Claus melder en endelig
dato ud.
b. Intet.
c. Henriette er med på dagens møde. Henriette
er kontorelev på Havdrup skole indtil 31.
august 2020.
Aula giver lidt udfordringer for personalet, da
der er funktioner der ikke kan anvendes i aula.
Fejring af skolepatruljen i uge 5 – årets sureste
uge.
d. TRIO´en og personalet (både skole og SFO)
har arbejdet videre med professionel kapital.
e. Tilbagemeldinger på bevægelse i
undervisningen. 7. årgang oplever lidt
bevægelse i undervisningen, og 8.+9. årgang
oplever ikke meget bevægelse i
undervisningen. Plads til forbedringer.
Drøftelse af teknologiforståelse er mere end
Clio online. Brug for mere ensartet tilbud i
undervisningen.
10. marts deltager elevrødderne i FU-møde.
f. Dannelsesstrategien kommer til at fylde
mere/implementeres også i næste skoleår.
Særligt fokus på overgange, hvor der er lagt
mange kræfter i samarbejdet mellem skole og
daginstitutioner.
Medieguiden er på til politisk behandling.

3. 17.50-18.15 (drøftelse)
Princip for teknologiforståelse på
Havdrup Skole



Godkendelse af princip for
teknologiforståelse
Sætte tilsyn i årshjulet

Bilag

Drøftelse af ”god web-etik”, hvad menes? Sund
fornuft og ansvarlighed kan også bruges som
formulering.
Ambitionsniveauet må gerne være højt i
forhold til teknologiforståelse. Tilsynsopgaven
fra skolebestyrelsens side skal indgå i
årshjulet, og kan være både skematisk og med
input fra medarbejderside.
Opfølgning med fokus på det faktuelle og et
input med fokus på erfaringer fra
undervisningen.
Princippet i sin helhed, drøftelser og fokus har
sin styrke i indsatser og prioriteringer på
skolen.
Små tilføjelser i baggrunden for princippet,
hvor ambitionsniveauet beskrives, tilføjelse af
”tidssvarende” og tråde til dannelsesstrategien.
Endelige godkendelse.
Tilsyn i årshjulet placeres med en faktuel
tilbagemelding en gang årligt (oktober) og
eksempler fra undervisningen en gang årligt
(inden sommerferien).

3. 18.15-18.45 (orientering og
drøftelse)




Opstart af princip for
kommunikation: Der foreligger et
princip for emnet, men der er brug for
en opdatering og ændringer grundet
brugen af digitale
kommunikationsplatforme som
Meebook, AULA osv.
Kan det favne begreber om gensidig
åbenhed og tilgængelighed, skole/hjem
samarbejde
Orientering om kommunikationsplan

Bilag

4. 18.45-19.00 (Orientering)
Elevfravær:
Data for skolen, status på progression,
særlige klasser
Handlinger og konsekvenser ift.
bekendtgørelse om elevfravær

5. 19.00-19.20 (Orientering)
Skolens årsplan
Bilag
6. Evt.
Prioritering af kommende punkter

Kommunikationsplan for Havdrup Skole er
tiltænkt som en hjælp i forhold til
forventninger til skole og hjem omkring
kommunikation. Arbejdsredskab for
medarbejderne.
Refleksionsskema for drøftelse af princip for
kommunikation i små grupper.
Bordet rundt – notaterne samles ind.
Udkast laves efterfølgende af PH:
- kommunikation og samarbejde
- kommunikation og skole-hjem-samarbejde,
kan det rummes i samme princip?
- smal og præcis kommunikation
-ensretning, konstruktiv og effektiv
kommunikation
-tilgængelig og rammer for kommunikation
mellem skole og hjem
- respekt for en god tone, for langt, på for
sene tidspunkter mm.
- kommunikation elever og lærere er åben
(kontakt i løbet af skoledagen)
- tilgængelighed og åbenhed
-relation mellem skole og hjem
- hvordan samarbejder vi,
kommunikationskanaler, gensidige
forventninger, interaktionspunkter og samtaler
Bilag delt ud på mødet.
Elevfraværet er på Havdrup Skole 2018/2019.
Ny bestemmelse for elevfravær. Opgørelse
kvartalsvis, hvor ulovligt fravær på over 10
procent skal orienteres til forældrene, og i
tilfælde af over 15% ulovligt fravær skal der
underrettes til Børne- og Unge Rådgivningen
(BUR).
Opdelt i pejlemærker politiske mål og
indsatser.
Fokus på dannelsesstrategien, samarbejde
med forældrene og dannelse og teknologi.
Skolens årsplan godkendes af direktøren.
-Budget og regnskab
-Princip for kommunikation og skole-hjemsamarbejde
-Skoleårets planlægning
-Forslag om at SB-mødet d. 18. juni flyttes til
anden dato.

7. Kommende punkter
Skoleårets planlægning, økonomi
Rygeforbud fra august: Skolebestyrelsens
rolle, udgangstilladelse?
Dannelsesstrategi, opfølgning
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)

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole
Måned
August

Fast emne/aktivitet





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 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.

