HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2018

Referat Skolebestyrelsesmøde torsdag den 19. april 2018
Kl. 18:00-21:00, lokale 37
Der vil blive serveret en let servering på mødet.

Dagsorden

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

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. marts 2018 Godkendt
3. Sagspunkter
Punkt 3A
Ansvarlig
Formål

Skoledagens længde
Lars Hansson
Orientering og evt. beslutning om skoledagens længde

Sagsfremstilling

I folkeskoleloven er det bestemt, hvor lang tid eleverne skal være i skole.
Folkeskolelovens § 16 b giver mulighed for at afkorte skoledagens længde.
I forbindelse med reformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til
flere voksne i fagundervisningen.
Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling i helt særlige tilfælde. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det fx vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling.
Kommunalbestyrelsen har beføjelse til at godkende.
Godkendelse gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år
ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den
rette løsning for den enkelte klasse. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen
eller skolebestyrelsen). Uanset om kommunalbestyrelsen har delegeret
sin beføjelse eller ej, spiller skolebestyrelsen en vigtig rolle, når muligheden for at afkorte skoledagen bringes i spil.
Skolebestyrelsens opgaver
Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtalelse, inden der kan træffes
beslutning om at afkorte skoledagen. Derudover er det skolebestyrelsens
opgave at føre tilsyn med skolens virksomhed, og det indebærer også at
føre tilsyn med, at de ressourcer, der ellers ville have været brugt til den
understøttende undervisning også bliver overført til flere voksne i klassen
i fagundervisningen.
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Udvalget for Børn & Ungdom besluttede den 10-04-2018 følgende:
Udvalget for Børn & Ungdom ønsker, at administrationen udarbejder et
forslag til hvordan ansøgninger i henhold til § 16 b behandles. Og, at det
kommer til at fremgå af eventuelle ansøgninger, hvordan skolen forudgående har arbejdet med tilrettelæggelsen af undervisningen og de problematikker, der udløser ønsket om at bruge § 16 b.
Bilag
Referat

Punkt 3B
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Lars orienterede

Skolebestyrelsesvalg 2018
Lars Hansson
Orientering om valget
Der er 3 forældre der har valgt at lade sig opstille til skolebestyrelsen.
John Dalgaard
Marie Lundberg Hansen
Dorte Overgaard
John, Marie og Dorte er således valgt uden afstemning.
Vi kunne godt bruge 1-2 suppleanter.
Spørgsmål til overvejelse:
Hvordan modtager vi de nye medlemmer på en god måde?
Hvad skal der til, for at de kommer godt ind i bestyrelsesarbejdet?

Bilag
Referat

Lars orienterede. Efterfølgende debat om god modtagelse.

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Hvalsø Skole som Madskole
Lars Hansson (30 min)
At orientere bestyrelsen om arbejdet med Madskole på Hvalsø Skole
Igennem de sidste uger har vi arbejdet med både visioner, økonomiske
modeller og skitse tegninger til udbygning. De forskellige oplæg kan ses i
de medsendte bilag.
De forskellige oplæg vil ligeledes blive introduceret for det politiske udvalg
og på budgetseminar.

Bilag

A. Visioner for Hvalsø Skole som madskole
B. Oplæg til driftsmodeller
C. Budgetmodeller – oplæg
D. Program for besøg på Amager Fælledvej Skole
E. Skitsetegning til Madskole
Lars orientering. Enighed om, at det lød som et spændende projet

Referat
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Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Økonomi 2018
Lars Hansson
Gennemgang af skolens økonomi
1. Gennemgang af styringsark
2.
2018:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:

Overblik over de seneste års vikarudgifter:
1.233.191,94 (forventet regnskab)
1.200.809,13
1.564.253,94
2.193.313,90
1.596.547,67
1.138.833,47
1.355.451,46

Sygefraværet i 2016 og 2017
Tallene er sygefraværsdage pr. medarbejder omregnet til fuldtidsstillinger.

Hvalsø Skole
Skoler/dagtilbud
Lejre Kommune

2016
15.8
12.9
12.5

2017
11.8
13.3
12.5

Bilag
Referat

Bilag med styringsark
Orientering v. Lars. Glæde over det faldende sygefravær

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål

Persondataforordning (ny lovgivning)
Lars Hansson
Orientering om hvordan vi arbejder med at efterleve persondataforordningen
Gives på mødet

Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Punkt 3F
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag

Nyt fra skolen
Lars Hansson, Hanne Grube og Rikke Fjeldsted (20 min)
At give skolebestyrelsen en orientering om diverse nyheder fra skolens
hverdag
1. Orientering om modtageklasserne
2. Elevtal for kommende bh.kl.
3. Evt. nyt valgfag – teknologiforståelse
4. Planlægning af kommende skoleår
1. Modtageklasserne nedlægges. Eleverne skal hjem til deres di-
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striktsskoler.
2. Børnetallet er til 2 klasser.
3. Nyt valgfag teknologiforståelse er ”på tegnebrættet”.
4. Der arbejdes med planlægningen af det nye skoleår. Forbereder
opgavefordeling og skemalægning m.m.
Referat

4. Eventuelt
Hvalsø Byforum holdt møde den 16. april 2018 på biblioteket
Der har i en periode været hastighedsnedsættende foranstaltninger på hovedgaden, der havde en positiv effekt på hastigheden (-5 km/t).
Mange bilister, valgte at køre af Søvej istedet for "bump".
Efter nedtagning, er hastigheden desværre gået op igen, og bilisterne er tilbage på
Hovedgaden.
Der overvejes avis artikler og anden information, alternativt genindføres foranstaltninger.
Byens dag er den 16. juni 2018, hvor der vil være åbnet ved de forskellige initiativer med collage der fortæller om eksempelvis "Lys" og "Søbænken".

5. Evaluering af mødet.
Godt møde.
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