HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2018

Referat
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 18. januar 2018
Kl. 18:30-21:00, lokale 37
Der vil blive serveret en let servering på mødet.
Centerchef for Børn og Læring Helle Dydensborg vil deltage under første
punkt.

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

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. november 2017 Godkendt
3. Sagspunkter
Afbud: Rikke Fjeldsted og Heidi W
Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Orientering om muligheden for en kortere skoledag
Lars Hansson og Helle Dydensborg (ca. 30 min.)
Formålet er at give skolebestyrelsen en orientering, om muligheden for
at lave en kortere skoledag for eleverne.
Igennem længere tid har flere forældre på skolen ønsket at skolebestyrelsen undersøger muligheden for at afkorte elevernes skoledag.
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.
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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.
Hvad vej blæser vinden i Lejre Kommune?
Hvad mener kommunalbestyrelsen?
Hvilke muligheder har vi?
Hvad ønsker skolebestyrelsen?
Bilag
Referat

Punkt 3B
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

I lejre kommune er man optaget af at opfylde reformen. Den skal have
sin tid. Alle børn skal have de vedtagne timer. Der er ikke lavet procedure
for at søge om kortere skoledage.
Skolebestyrelsen arbejder videre med emnet på næste møde. Kunne
f.eks arbejde på at få kompetencen til at tage stilling ud til skolebestyrelsen.

Ny konstituering af skolebestyrelsen
Lars Hansson (15 min)
Formålet er at vælge en ny formand for skolebestyrelsen
Rikke Zwisler er nyvalgt medlem af Kommunalbestyrelsen. Rikke har derfor
valgt at trække sig fra skolebestyrelsen.
Til foråret 2018 skal vi have skolebestyrelsesvalg. Den ny bestyrelse for
Hvalsø Skole tiltræder til august 2018.
Hvem ønsker være formand?
Valg af formand.

Bilag
Referat

Lizette Ramlyng valgt indtil maj. Stor tak til Rikke Zwisler for det store og
gode arbejde.

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Orientering om inspirationstur til Københavns madskole
Lars Hansson (15 min)
Formålet er at give skolebestyrelsen en orientering om inspirationsturen
Programmet for besøget på Amager Fælled Skole og i Købehavns Madhus
den 19/1. vedhæftes som bilag.
Endvidere har ses link til Lejre Kommunes madpolitik, som blev vedtaget i
foråret 2017.
https://www.lejre.dk/media/9343/44037-17_v1_madpolitik-9-maj-2017-
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1docx.pdf
Madskole:
http://www.kbhmadhus.dk
Orientering om den kommende proces?
Hvad sker der nu?
Bilag

Program for inspirationsturen til KBH.

Referat

Lars fremlagde

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Hvalsø Bysamarbejde
Louise
Status på samarbejdet
Louise Raasthøj ønsker at træde ud af Hvalsø Byforum / Bysamarbejde.
Vi skal derfor finde en ny person der kan træde ind i arbejdet.
Der er aftalt følgende datoer frem til sommerferien:
30. januar, 12. Marts, 16. April fra kl. 17:00 - 20:00.

Bilag
Referat

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Niels tager d. 30. januar. Lars H sender dagsordenen til Niels.
Tages op næste gang også

Kvalitetsrapport 2017
Lars Hansson
Formålet er at skolebestyrelsen skal komme med udtalelser til kvalitetsrapporten.
Skolen og skolebestyrelsen skal forholde sig til kvalitetsrapporten 2017. I
de medfølgende bilag ses:
•
Skabelon til jeres beskrivelser af data og indsatser
•
Opdateret nøgletalsoversigt med alle relevante indikatorer
•
Resultater af test i henhold til den kommunale testplan
Skolebestyrelsen bedes lave en udtalelse til kvalitetsrapporten.
Skolebestyrelsen bakker op om oplægget

Bilag





Nøgletalsoversigt Hvalsø Skole
Skolens bidrag til kvalitetsrapport
Kvalitetsrapport – tidsplan

Referat

Punkt 3G
Ansvarlig

Nyt fra skolen
Lars Hansson, Hanne Grube og Rikke Fjeldsted (20 min)
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Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Punkt 3H
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Punkt 3I
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

At give skolebestyrelsen en orientering om diverse nyheder fra skolens
hverdag
 Bevilling af kunstner fra Statens Kunstfond – Torgny Wilcke
 Status på sygefraværet for medarbejderne. Sygefraværet er faldet i
2017.
 National trivselsmåling og persondataloven
 Status på økonomi 2017
 Opfølgning på ventilation i udskolingen

Kunstner Torgny Wilcke kommer snart med oplæg.
Sygefraværet er faldet. Er under måltallet.
Trivselsmålingen opfylder persondataloven.
Lars orienterede om sag m. video m. vold.
Skolen kom ud af året med en økonomi over forventning. Skylder i 2018
530.000.
SFO souschef har af familiemæssige grunde valgt at sige sit job op pr. 1/2.
Intet nyt om ventilation.

Valg til skolebestyrelsen
Lars Hansson
Formålet er at skolebestyrelsen orienteres om det kommende skolebestyrelsesvalg
Se bilag
Valgmøde d. 4. april.

Principper for klassesammenlægning
Lars Hansson
At diskutere og vedtage ”principper for klassesammenlægning”
Skolebestyrelsen har tidligere vedtaget at sammenlægger og lave nye klasser når eleverne starter i 7. kl.
”Principper for klassesammenlægning” er et oplæg til diskussion.
Se bilag
Udsættes til næste møde.

4. Eventuelt
De mange brandalarmer skyldes meget følsomme alarmer.
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5. Evaluering af mødet.
Tak for et godt møde
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