Skolebestyrelsesmøde
tirsdag den 31. oktober 2017
i personalerummet kl. 17.30
-19.30
Fraværende
72. 17.30-17.50 (Orientering)
a: formanden
b: de forældrevalgte
c: skolen/ledelsen
d: medarbejderrepræsentanterne
e: elevrådet
f: FU-udvalget, bilag

Rico Bo Johansen afbud.
Helena Holch Rasmussen og Lars Møller
Christiansen for sent
a) orientering omkring kommunikation mellem
skolebestyrelserne på UG, HA og MU om
skolernes økonomi på baggrund af drøftelse på
dialogmødet.
Flot deltagelse fra HA på dialogmødet
b) opdatering af styrelsesvedtægten på
baggrund af kommende SB-valg.
Skolens ledelse har været på DIA-konference
med alle ledere i Solrød Kommune. Deltager i
årsmøde for skoleledelser i uge 44.
Millo starter som ny lærer pr. 1. november.
Indskrivningsmøde for kommende 0. kl. forældre
gik rigtig fint. Meget tilfreds med samarbejdet
med institutionerne, og ligeledes mødets form.
Forældrene kom meget rundt på skolen og
SFO´en og fik information i små grupper. Meget
positiv feedback fra mange forældre
d) Naturuge 39 er gået rigtig godt. Sporene har
arbejdet med meget forskelligt indhold.
Motionsdag i godt vejr og skøn dag for hele
skolen.
Sporfest i spor O torsdag d. 2. nov. Eleverne ser
frem til aftenen.
I personalegruppen fylder OK18 en del.
I den understøttende undervisning i
indskolingen, arbejder pædagogerne på tværs af
klasser og årgangen i perioden frem til jul.
Halloweenfest for alle børn på SFO onsdag d. 1.
nov. og arrangement for forældre d. 30. nov.
e) ønske fra elevrådet om at boden er åben alle
ugen dages. Skolen har ikke p.t. økonomi til at
ansætte ny medarbejder i boden. Dog lægges
der op til, at klasser kan tage initiativ til at bruge
tirsdag og torsdag til at sælge fra boden
f) FU-udvalget har behandlet trivselsmåling. FUudvalget har besluttet at september 2018 skal
være en idrætsmåned

73. 17.50-18.05 (Drøftelse)

Mangler en tilbagemelding fra forældre omkring
initiativet.
Lærerens Dag: Evaluering og fremtidige
Kan der i højere grad laves et samarbejde hvor
tiltag
eleverne inddrages? Elevrådet kan bidrage med
elevernes input.
Punktet tages op inden sommerferie
74. 18.05-18.30 (Orientering og
Fremlæggelse ved PH. Umiddelbart ser det ud til,
beslutning)
at skolen kommer ud af 2017 med et lille
overskud.
Fremlæggelse ved LJP. SFO´ens økonomi ser ud
 Budget 2018: Fremlæggelse af
ramme og forslag til udmøntning
til at holde for 2017.
 Forbrugsrapport 2017: Orientering Arbejder videre med en model der kan give SB et
billede af vikardækning og sygefravær.
om uforudsete udgifter og
Fast punkt fremover: sygefraværsstatistik
forventning til årsafslutningen
 Vikartimer for klasser og generelt
sygefravær blandt personale.
75. 18.30-18.50 (Drøftelse)
Ordensregler: Blandt skolebestyrelsens
opgaver er at udfærdige ordensregler
for skolens elever
76. 18.50-19.15 (Orientering)



Status på it-strategi v/Lars og
Anders
Status på pilotklasseforløb

77. 19.15-19.25
Forslag til kommende punkter:
 SB-valg
78. 19.25-19.30
Evt.

Udkast til ordensregler på Havdrup skole.
Punktet tages op på næste SB-møde og ligeledes
tages punktet op på kommende elevrådsmøde.
Input til både indhold og form
Orientering ved Lars. Oplæg er udarbejdet som
baggrund for besøg hos virksomheder.
Udarbejdet i samarbejde med skolens ITvejledere
SB arbejdere videre med ideen omkring
crowdfunding. PH tjekker det formelle i forhold til
at crowdfunding.
SB vil gerne have en tilbagemelding fra lærerne
omkring behov for IT-udstyr
SB-valget
Solrød Kommunes årsplan
Budget for kommende kalenderår
Sygefraværsstatistik
Ordensregler
Intet

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet for Havdrup Skole
22. januar 2016
Måned

Fast emne/aktivitet

August





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.

