HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2018

REFERAT
Skolebestyrelsesmøde Mandag den 14. maj 2018
Kl. 18:00-20:30, lokale 37
Der vil blive serveret en let servering på mødet.
Afbud: Louise Raasthøj, Lars Laustrup og Rikke Fjeldsted

Hvalsø Skole
Skolevej 5
4330 Hvalsø
Tlf. 29200161
www.lejre.dk
Dato Maj 2018

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. april 2018
3. Sagspunkter
Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Nyt fra skolen
Lars Hansson, Rikke Fjeldsted og Hanne Grube
At give bestyrelsen en orientering fra hverdagen på skolen











Status på nedlæggelse af modtageklasserne
Pædagogisk læringscenter og Statens Kunstfond
Opdatering på samarbejdet med Teknisk service
Projekt åben skole for 4. og 5. kl.
Ansættelse af ny lærer
Ansættelse af ny pædagog
Næste bestyrelsesmøde – konstituering
National trivselsmåling på næste møde
Nationale test
Er der nogen der ønsker at være med i ungdomsskolens bestyrelse

2. sprogsbørnene hjem til deres distriktsskoler. Skal have 2. sprogshjælp
på egne skoler.
5. juni bliver start på kunstnerisk projekt på læringscentret.
Arbejder på at få nok ressourcer til at kunne løse teknisk serviceopgaverne tilfredsstillende.
Projekt åben skole. 4. og 5. klasserne ude og prøve fritidsinteresser.
Har meldt 4. klasserne til at lære at programmere.
Skal ansætte 2 nye lærere og en pædagog. Ansættelsessamtaler 4. juni.
Fra skolebestyrelsen deltager Mette.
På næste skolebestyrelsesmøde er der konstituering.
Nationale test og trivselsmåling indgår i klassekonferencer.
Ingen der meldte sig til at være med i ungdomsskolens bestyrelse.
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Punkt 3B
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag

Planlægning af det kommende skoleår - udviklingsområder
Lars Hansson
At give bestyrelsen et indblik i hvad der arbejdes med i det kommende skoleår
Se bilag

Referat

Lars gennemgik - herunder forankringsplan for pædagoger efter at alle har
været på uddannelse.
Aula er den nye læringsform, der skal erstatte Intra. Skal på på kommende
skolebestyrelsesmøder. Alle folkeskoler i landet skal bruge Aula.

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Hvalsø Skole som Madskole
Lars Hansson (30 min)
At orientere bestyrelsen om arbejdet med Madskole på Hvalsø Skole
På det kommende kommunalbestyrelsesmøde er Madskolen sat på dagsorden som et tema. Skolelederen fra Amager Fælledvej skole, Jan Dehn og
Lars Hansson skal komme med oplæg til Madskolen.

Bilag
Referat

Lars orienterede

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Skole-hjem samarbejdet
Lars Hansson
At evaluere vores skole-hjemsamarbejde
I dette skoleår har haft 2 forældremøder og 2 skolehjemsamtaler.
I indskolingen og i udskolingen har vi afprøvet ”cafe-modellen”.
Status på skole-hjemsamarbejdet generelt?
Hvad fungerer godt?
Hvad kunne være bedre?
Hvad skal vi gøre mere af?
Cafe-møder?
Samtalernes placering?

Bilag
Referat

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

God erfaring fra forældrene m. cafesamtaler. Skolen udvikler og afprøver
fortsat. Sættes løbende på dagsordenen.

Persondataforordning (ny lovgivning)
Lars Hansson
Orientering om hvordan vi arbejder med at efterleve persondataforordningen
Gives på mødet
Sekretærer og ledelse skal på kursus.
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4. Eventuelt
Intet
5. Evaluering af mødet.
Kort og effektivt møde
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