HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2017

Referat
Skolebestyrelsesmøde mandag den 22. maj 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: Maj 2017

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. april 2017 Godkendt. Ønske om at
få høringssvar udsendt.
3. Sagspunkter
Afbud: elevrepræsentanter og Mette G

Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

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. Ansættelse af ny lærer. Der afholdes ansættelsessamtaler fredag den
2. juni 2017
b. Fag- og opgavefordelingen er i fuld gang. Den forventes afsluttet den
31. maj.
c. Orientering om projektet Mylife
a. Rikke deltager fra skolebestyrelsen. Vi har modtaget ansøgninger.
b. Et stort puslespil, som vi er i gang med. Arbejder primært i en afdeling.
c. Mylife projekt. Et kommunalt projekt der skal hjælpe de unge med
deres selvværd – gøre de unge uddannelsesparat.Har haft3 medarbejdere på kursus.
d. Meget fin oplevelse med Musical på 6. årgang. God markedsdag i
SFO Allehuse, hvor der blev samlet ind til Børnecancerfonden.

Punkt 3B
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

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

Punkt 3C
Ansvarlig

Orientering om møde med børne- og ungdomsudvalget
Lizette og Rikke

Der er mange ildsjæle og udvalg Et udvalg arbejder på trafiksikkerhed i byen.
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Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

At give bestyrelsen en orientering om møde med det politiske udvalg

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål

Principper for skemalægning på Hvalsø Skole
Lars, Jesper, Rikke og Hanne
At beslutte hvilke principper der skal være gældende når vi skal udarbejde
et skema.
Undervisningsministeren og udvalget for børn og ungdom beder skolerne
om, at planlægge således, at elevernes skoledag bliver kortere end de er i
dag.
Proces:
a. kort gennemgang af skemaerne
b. Hvordan kan vi lave kortere skoledage? Fordele og ulemper
1. Brev fra Undervisningsminister Merete Risager
2. Referat af udvalget for børn og ungdom
Vigtigt at blande kreative og fag/faglige fag på dagene.
Arbejder på at skemaet på mellemtrinet skal slippe senest 14.35.
Bestyrelsen ønsker så korte skoledage som muligt. De lange dage skal gerne spredes. Gerne sprede studietid.

Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Mødet med børn og ungeudvalget. Skoledagens længde – gik til møde med
et ønske om, at få beslutningskompetencen lagt ud til skolen. Ikke afvisende, men fik ikke svar. Vil blive indkaldt til møde igen.
På tirsdag d. 30 er der nyt møde for forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne.

Status på økonomien
Lars
At give bestyrelsen en orientering om vores budget
Gennemgang af vores styringsark
Gennemgået
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Punkt 3F
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Principper for skole-hjemsamarbejdet
Alle - ca. 45 min.
At bestyrelsen udarbejder nye principper for skole-hjemsamarbejdet.
Fortsættelse af arbejdet med at udarbejde nogle principper for skolehjemsamarbejdet
Udsat til næste gang

4. Eventuelt
Ventilationsarbejdet kører efter planen.
Evaluering af skolereform med på årshjulet
5. Evaluering af mødet.
Næste møde d. 13 juni.
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