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Skolebestyrelsesmøde mandag den 16. januar 2017
kl. 18.00-21:00
Lokale 37, Det vil være en let servering på mødet

Referat Dagsorden
Afbud: Mette Germansen
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Hvalsø Skole
Skolevej 5
4330 Hvalsø
Tlf. 29200161
www.lejre.dk
Dato: Januar 2017

Godkendelse af dagsorden Godkendt
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. november 2016 Godkendt
Sagspunkter

Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Punkt 3B
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Nyt fra skolen
Lars Hansson, Hanne Grube og Rikke Fjeldsted (15 min)
Formålet er at give skolebestyrelsen en orientering om diverse nyheder fra skolens
hverdag
a. Ny lærer ansat Steen Vilsbøl Pedersen
b. Ny tildeling af ressourcer på ledelse og administrative medarbejdere
c. Anmeldt besøg af arbejdstilsynet – gruppedrøftelser
d. Orientering om kommende bh. Kl.
e. Orientering om håndtering af sagen, hvor en elev bliver tilbudt slik af en
fremmed mand
f. Orientering om turbo-forløb for ikke uddannelsesparate elever
g. Orientering om ”Mylife” forløb i foråret 2017
Steen startede d.1/1. Arbejder i udskolingen – naturfag. Ny ressourcetildeling betyder en forbedring for os på ca. 200.000 kr. på årsbasis. Arbejdstilsynet på besøg i
morgen.
Det ser lige nu ud, som om vi til næste skoleår får 2 børnehaveklasser.
Vedr. sag om mand der har tilbudt slik, så har ledelsen været rundt i alle klasser og
snakke, og der er sendt mail til alle forældre. Har fået ros af politiet for vores
håndtering af sagen. Er med i et forskningsprojekt om styrkelse af det faglige for
ikke uddannelsesparate elever. Meget struktureret projekt.
Mylife projekt skal styrke elevernes personlige og sociale kompetencer. Vi gennemfører det i en klasse i foråret. Begge forløb er finansieret af kommunen.
Hvalsø bibliotek har tilbudt os at være med i et biprojekt – vi har sagt ja tak. Undervisning for mellemtrinselever.
Der er i dag opstartet uddannelse af hold 3 af uddannelse af pædagoger. Sidste
hold skal på uddannelse efter sommerferien.
Der har været dage, hvor skolepatruljen har været der for sent – Lars følger op.

Skoledagens længde – Fællesmøde med de andre bestyrelser
Mette Højby Germansen og Louise Pagter
At give bestyrelsen en status
På sidste møde vedtog bestyrelsen at der skulle indkaldes til et fælles bestyrelsesmøde / arr.
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Status
Bilag
Referat

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Mødet bliver tirsdag d. 7. marts kl. 19.00 i kantinen på Hvalsø Skole. Mødet er for
alle forældrerepræsentanter. Helle Dydensborg deltager kort, hvis det er muligt
for hende.

Økonomi 2016 – status på vores økonomi
Lars Hansson og Rikke Fjeldsted
At give bestyrelsen en status på vores økonomi
Vi forventer at sluttet året med et mindre forbrug på mellem 440.000-570.000 kr.
Det endelig regnskabstal afhænger af hvornår vi får de sidste refusioner i kassen.
Vi mangler ca. 130.000 kr. i refusioner.
Budget 2017
På næste møde vil vi fremlægge budget 2017. Vi ser dog allerede nu en mulighed
for, at vi kan påbegynde en udskiftning af vores skoleinventar.

Bilag
Referat

Se bilag
Regnskabet ikke endeligt færdigt. Slutter med et mindreforbrug på 544089. Arbejder videre med budget på næste skolebestyrelsesmøde.

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Visioner for vores skole
Lars Hansson
At bestyrelsen fortsætter arbejdet med vores visioner for Hvalsø Skole
Der er udarbejdet et oplæg til ”Visioner for Hvalsø Skole”.
Oplægget præsenteres og diskuteres på mødet. Oplægget er udarbejdet af ledelsen.
Hvordan kommer vi videre med arbejdet?
Nedsættelse/fortsættelse af udvalgsarbejdet?
a. Plancher fra sidste gang vi arbejdede med visionerne
b. Oplæg til visioner for Hvalsø Skole
Lars fremlagde. Der blev kommenteret . Ledelsen arbejder videre ud fra de nye
input. Sætter det reviderede udkast på, på næste møde. Efterfølgende skal der arbejdes videre med det med personalet.

Bilag
Referat

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Tilsyn med Hvalsø Skole
Lars Hansson, Rikke Fjeldsted og Hanne Grube
At give bestyrelsen en oversigt over nøgletal for Hvalsø Skole
Bestyrelsen vil blive præsenteret for en lang række nøgletal for Hvalsø Skole. På
mødet vil ledelsen gennemgå bilaget og bestyrelsen kan stille spørgsmål.
Se bilag
Lars fremlagde. Vi ligger generelt fint i nøgletallene.
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Punkt 3F
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Punkt 3G
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Principper for Hvalsø Skole
Alle
At lave aftaler for hvordan vi kommer videre med udarbejdelse af principper for
Hvalsø Skole.

Rikke og Lars deler bestyrelsen i 2 grupper, der arbejder videre med oplæg til principper

Orientering om skimmelsvamp sagen
Lars Hansson
At give bestyrelsen en orientering om hvordan sagen forløber

Første del af projektet er færdigt. Udsugningsdelen er ikke færdig.
Vi får ekstra rengøring og målinger hver 14. dag. Personalet skal huske ekstra udluftning.

4.

Eventuelt
På næste møde skal toiletrenlighed og orientering vedr. indsats i 3. klasserne på dagsordenen.
.

5.

Evaluering af mødet
Tak for god ro og orden
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