HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2017

Skolebestyrelsesmøde mandag den 25. september 2017
Kl. 18:00-21:00
Lokale 37, Der vil være en let servering på mødet

Dagsorden

Hvalsø Skole
Skolevej 5
4330 Hvalsø
Tlf. 29200161
www.lejre.dk
Dato: September 2017

Velkommen til Lars Laustrup – nyt medlem af skolebestyrelsen
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. august 2017 Godkendt
3. Sagspunkter
Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bilag
Referat

Nyt fra skolen
Lars Hansson, Hanne Grube og Rikke Fjeldsted (30 min)
At give skolebestyrelsen en orientering om diverse nyheder fra skolens
hverdag
* Orientering om indkøb af 2 klassesæt skolemøbler i udskolingen
* Orientering om artikel i Berlinske (se bilag)
* Grønt flag
* Projekt Edison i 6. kl.
* Sammenlægning er kommende 7. kl.
* Invitation til +DIG konference den 4. oktober (se bilag)













Punkt 3B
Ansvarlig
Formål

Lars Lautrup indtræder i skolebestyrelsen
Vi har haft en fin venskabsklassedag hvor temaet var bevægelse
Har fået grønt flag igen i år. Laver ting der har med naturen at gøre på 2.,5.og 7. årgang.
Er igen i år med i projekt Edison. Landsdækkende projekt
Har orienteret forældrene på nuværende 6. klasser om, at der
bliver dannet nye klasser på 7. årgang. Næste gang laver vi et
formelt princip om det.
Mellemtrinet er med i Masseeksperimenten – bedre forståelse af
toilethygiejne
2.sprogede børn. Forældrene vil gerne hjælpe med at børnene
skal have det godt i klasserne og deltage i de aktiviteter, som
forældrene arrangerer. Hvordan skolebestyrelsen bakker op om
det sættes på, som punkt på næste møde.
Er i gang med forberedelse til Minisamfund i uge 41
De 2 nye børnehaveklasser er nu dannet

Nyt fra Hvalsø Byforum (fast punkt)
Louise Raasthøj, Rikke Z og Lars Hansson
At orientere bestyrelsen om nye tiltag m.m.
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Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Louise var ikke med til sidste møde.

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Skolereformen - fokus på bevægelse
Lars Hansson
At give en status på hvordan skolen arbejder med bevægelse i hverdagen.
Eleverne skal bevæge sig i løbet af skoledagen. Skolen skal sørge for 45 minutters bevægelse hver dag i gennemsnit. Det gælder for alle klassetrin.
Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og
det skal understøtte læring i skolens fag.
Alle former for bevægelse i skolen skal have et pædagogisk sigte.
Tilrettelæggelse:
Bevægelse kan indgå i undervisningen på flere måder:
•Lærerne kan lægge bevægelsessekvenser ind i fagundervisningen for at
understøtte den faglige læring og træning. Det kan for eksempel være
korte bevægelsesaktiviteter, hvor eleverne er fysisk aktive i løbet af
undervisningstiden.
•Bevægelse kan være en del af den understøttende undervisning.
•Bevægelse kan foregå i samarbejde med det lokale foreningsliv, som for
eksempel idrætsforeninger eller kulturforeninger, og strække sig over
længere tid.
Bevægelse kan foregå både på sportspladsen, i idrætshallen, i lokalområdet, på naturarealer og i klasseværelset.

Bilag
Referat

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Skolebestyrelsen var på et løb skolen rundt med ”find2 learn”
Der blev orienteret om skolens bevægelsesindsats.

Status på økonomien
Lars Hansson
At give bestyrelsen en orientering om vores budget
Gennemgang af vores styringsark
Se bilag
Lars orienterede. Det kan blive svært at nå op på det ønskede tal for mindreforbrug.
Skolebestyrelsen udtrykker tillid til ledelsens måde at styre økonomien på,
men der er fortsat bekymring for, at det er svært at drive en god skole med
de tildelte midler, når der samtidigt skal tilbagebetales gæld.
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Punkt 3E
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Orientering om ventilationen på Hvalsø Skole
Hanne Grube
At give bestyrelsen en orientering om ventilationsprojektet
Vi har modtaget de rene prøveresultater fra Rambøll og de viser et meget
positivt resultat.
Ved sammenligningen med juni måned sidste år hvor vi havde 4 målinger
under grænsen og 10 over grænsen, ganske vist relativt små overskridelse,
er vi i dag i den situation at 11 målinger ligger under og 3 over.
Rambølls konklusion er at ventilationen har hjulpet.
De to af områderne hvor vi fortsat har en overskridelse er musik og sløjd.
Vi er ret overbevist om at musikområdet vil falde på plads, når vi har haft
drift på de decentrale anlæg i længere tid. I sløjd lokalet er der ikke etableret ny ventilation på grund af den eksisterende procesudsugning(spånsugning).
Det er ofte og helt normalt at prøveresultaterne ligger højt når det er
sommer med højere udetemperaturer så den næste kontrol måling der vil
blive foretaget feb/marts vil formentligt give et endnu bedre resultat.
Vi forsætter med kontrolmålinger og tiltag indtil vi har tre rapporter med
et resultat under aktionsværdien på 300 ppm. Grænseværdien for medarbejder ifølge AT ligger på 1400ppm.
Sløjdlokalet
Vi har nogle opmærksomhedspunkter/problemer i sløjdlokalet. Vi har hyret et firme til at se på problematikken.

Bilag

Ventilationsanlægget er ved at være færdigt. Der arbejdes stadig på anlægget i klynge Vest.
Fremtidige målinger skal præsenteres for skolebestyrelsen.
I samarbejde med kommunen arbejder vi på, at der på sigt kan laves bedre
ventilation i klynge O.

Referat

Punkt 3F
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Aflysning af 4. kl. svømmeundervisning
Lars Hansson
At orientere bestyrelsen om den aflyste svømmeundervisning
4. kl. Svømmeundervisning er indtil videre aflyst pga. af reparation af
svømmebassinet.
Kommunen arbejder på at finde alternative løsninger, således at 4. klasserne kan få deres svømmeundervisning.
Bestyrelsen bliver hermed orienteret om forholdene og samtidig efterlyser
vi gode ideer til, hvordan vi kan få etableret en god svømmeundervisning
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for 4. klasserne.
Bilag
Referat

Punkt 3G
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Punkt 3H
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Lars orienterede

Principper for skole-hjemsamtaler
Alle
At bestyrelsen vedtager principper for skole-hjemsamtaler
Vi har tidligere behandlet dette princip. Vi mangler ”bare” en endelig godkendelse.
Se bilag
Godkendt

Nyt elevplansværktøj - Meebook
Lars Hansson
En orientering om vores nye årsplan- og elevplansværktøj
Lejre Kommune har besluttet at vi skal bruge meebook som den nye læringsplatform. Vi laver en enkel fremvisning på mødet.
Der er blevet orienteret om Meebook på forældremøderne.
Ønske om, at der i skolebestyrelsen bliver et punkt, hvor der laves principper for information til forældre fra bl.a. klasseteam.

4. Eventuelt

5. Evaluering af mødet.
Tak for et godt møde
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