HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2017

Referat
Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 24. oktober 2017
Kl. 18:00-21:00
Lokale 37, Der vil være en let servering på mødet

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

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. september 2017 Godkendt
3. Sagspunkter
Afbud: Mette og Louise Bonde Raasthøj
Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

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 medarbejdernes dag den 5. oktober 2017
 Orientering om indslag om Mindfulness i TV2/Lorry
 Orientering om Minisamfundsuge 2017
 Ansøgning om udstilling af kunst på skolen
 +Dig projektet – møde den 4. oktober 2017
 Orientering om sygefraværet. Sygefraværet er faldende.

Nogle børn havde i hemmelig tegnet tegninger til lærerne og pædagogerne. Skolebestyrelse og ledelse havde sendt et brev til alle medarbejdere og gav kage.
TV2 Lorry havde lavet et fint indslag om Mindfulness.
Minisamfundsugen var rigtig god. Mange positive tilbagemeldinger.
Trimdagen afsluttede ugen på en god måde.
Har søgt om at få kunst på skolen. Gratis udstillinger. Har ikke fået svar
endnu.
+Dig projekt. Orienteringsmøde d. 4/10. God aften. Dejligt at Hvalsø lå
lavt i den ensomhedsundersøgelse, som var lavet. Det blev nævnt at Pusterummet havde positiv betydning.
Heldigvis har vi et faldende sygefravær. Vi følger det tæt.

Punkt 3B
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag

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

Referat

Ingen fra bestyrelsen deltog i sidste møde. Samler op næste gang.
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Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Etablering af økologisk kantine
Lars Hansson
At give bestyrelsen en orientering om muligheden for at etablere en økologisk kantine på Hvalsø Skole
Jan Dehn, Helle Dydensborg, Tina Unger og Lars Hansson har netop holdt
et arbejdsmøde om muligheden for at etablere en økologisk kantine på
skolen. Tina Unger vil sørge for, at vi kan tage på en inspirationstur til København og opleve nogle af de skoler der har lavet en kantine. Det forventes af vi kan tage på en inspirationstur engang i medio januar 2018. Derefter skal der udarbejdes en politisk sag til et udvalgsmøde.
Er der en eller flere bestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage i dette
arbejde?
Borgmester Carsten Rasmussen ønsker at vi får oprettet en økologisk kantine på skolen. Vi har ikke midler til det selv. Et udvalg arbejder med at undersøge bl.a. hvordan det fungerer andre steder. Vil gerne have repræsentant fra skolebestyrelsen med på besøgene på andre skoler.
Senere tages stilling til hvad der videre skal ske.

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Status på økonomien
Lars Hansson
At give bestyrelsen en orientering om vores budget
Gennemgang af vores styringsark
Se bilag
Regner med et mindreforbrug på omkring 450000
Skal i starten af 18 snakke prioriteringer i forhold til økonomien.
Følgende kan være med på en liste:
Skoleinventar - møbler
Legeplads mellemtrinet
Inventar
Sløjd udsugning
Vedligehold inde og ude
Undervisningsmaterialer
+ andet

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål

Orientering om udviklingsprojekter og driftsprojekter på skolen
Lars Hansson
At give bestyrelsen et hurtigt overblik over de forskellige projekter vi har
igangsat
Der gives en orientering på mødet

Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Orientering givet
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Punkt 3F
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Punkt 3G
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Hvordan kan forældrene støtte Modtageklasseeleverne
Alle
At diskutere hvordan forældrene kan bruges som ressourcepersoner i forbindelse med den sociale trivsel i klasserne.

Skolen gøre det nemmere ved at have tlf. nr. og mail på forældrene på
klasselisterne.
Måske en beskrivelse af de forskellige ”aktørers” opgaver. Vigtigt at tænke
forældrene ind.
Måske besked til et par af klassens forældre om hvordan de kan have kontakt med den nye elevs forældre. Måske kan det være en mentorordning.
Måske kunne man trække på erfaringer fra Avnstrup.
Minikommisorium udarbejdes af Lars Laustrup + Rikke Fjeldsted + evt.
medarbejder f.eks. fra overbygning– forelægges skolebestyrelsen.
Se evt. Pjece fra Dansk Flygtningehjælp : Flygtningebørn i Folkeskolen

Princip: Sammenlægning af 7. klasserne
Lars + Alle
At påbegynde udarbejdelsen af principper for sammenlægning af 7. klasser

Lars H laver et udkast

4. Eventuelt
Der er af en forældre lavet en Facebookgruppe om skoledagens længde : ”Kortere skoledage på Hvalsø Skole”.
Opfordre skolebestyrelsens forældre til at orientere sig.
Næste møde m. juleafslutning onsdag d. 29/11.
5. Evaluering af mødet.
Godt møde.
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