HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2018

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 4. september 2018
Kl. 18:00-20:30, lokale 37
Der vil blive serveret en let servering på mødet.
Skolebestyrelsen:
Forældrevalgte:
Mette Højby Germansen (Formand), Marie Lundberg Hansen (næstformand), Niels
Sommer Pedersen, Lars Laustrup, Dorte Højlund Overgaard, John Dalgaard, Klaus
Konradi (suppleant) og Louise Bonde Raasthøj

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

Medarbejderrepræsentanter:
Marie-Louise Due Kjøller (lærer) og Dan Billeskov Pedersen (pædagog)
Ledelsesrepræsentanter:
Hanne Grube (viceskoleleder) Rikke Fjeldsted (SFO-leder) og Lars Hansson (skoleleder)
Mødeleder: Mette Højby Germansen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2018
3. Sagspunkter
Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Nyt fra skolen
Lars Hansson, Rikke Fjeldsted og Hanne Grube
Formålet er at give bestyrelsen en orientering, om hvad der er sket på
skolen siden skoleårets start
 Vi har ansat 3 lærere. Jeppe Engelund Carlsen, Soo Anna Loldrup
Krusegaard og Henrik Gulev Larsen.
 Vi har ansat en pædagog Louise Jensen. Hun starter den 1.10.18
 Vi skal ansætte en ny skolesekretær pr. 1. november 2018
 Statens Kunstfond har bevilget skolen 300.000 kr. til et kunstprojekt
 Ansøgning om midler til undervisning i teknologiforståelse.
 Projekt åben skole for 4. og 5. klasserne
 Orientering om prioriteringskatalog (Lejre Kommunes budget)
 Nyt medlem til ”Bysamarbejdet i Hvalsø”
 Nyt om kommunalt kursus for nye bestyrelser

Har haft mange ansøgere til lærer og pædagogstillinger.
Der er lige nu knapt 100 ansøgere til skolesekretærstillingen.
Etableringen af kunstværkerne er nu i fuld gang. Projektet er desværre
lidt forsinket. Vi glæder os til at præsentere det nye pædagogiske center.
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De yngste årgange skal lave projekter med teknologiforståelse. Senere
kobles de sidste årgange på.
Åben skole er etableret i samarbejde med det lokale idrætsliv. Elevernefår ekstra bevægelse og møder forskellige lokale idrætstilbud. Den lokale
klub står for undervisningen. Der er lærere/pædagoger med i timerne.
Prioriteringskataloget er et teknisk budget med mulige optimeringsforslag. Politikerne får dermed nogle valgmuligheder.
Det aftaltes, at skolebestyrelsesformanden i samarbejde med to andre
skolebestyrelsesmedlemmer, på baggrund af snakken i skolebestyrelsen
udarbejder et høringsforslag.
Overvej til næste møde, om du ønsker at være med i ”Bysamarbejdet”
I uge 43 eller uge 44 kursus for skolebestyrelsesmedlemmer

Punkt 3B
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag

Økonomi
Lars Hansson
Formålet er at give skolebestyrelsen en orientering om skolens økonomi.
Vi gennemgår styringsarket
Styringsark

Referat

Gennemgang v. Lars. Forventer at gælden er afbetalt om et år.

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål

Bilag

Orientering om sygefraværet
Ledelsen
Formålet er at give bestyrelsen en kort orientering om sygefraværet på
Hvalsø Skole.
Sygefraværet er lavt. Sygefraværet på Hvalsø Skole har været faldende de
sidste 2-3 år. På det medsendte bilag kan bestyrelsen se hvordan vores sygefravær ser ud. Vi kan ligeledes sammenligne os med andre områder i Lejre kommune.
Sygefraværet januar-juli 2018

Referat

Sygefraværet er faldet meget – vi ligger meget lavt. Er mere end halvveret

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Kommunikationen mellem skole og hjemmet
Lars Hansson
Formålet er at diskutere brugen af skoleintra.
Med udgangspunkt i artiklen: ”Mor til tre skolebørn magter
ikke mere: Død over intramonsteret!” Skal skolebestyrelsen diskutere
holdninger til kommunikationen mellem skolen-hjemmet.

Sagsfremstilling

I artiklen skriver moren: ”Jeg vil gerne involveres i mine børns skole. Til tider kan jeg endda lokkes til at bage kage. Men kravene til forældreinvolvering har taget overhånd”.
Hvilke tanker giver denne artikel dig?
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Hvad mener skolebestyrelsen om intra?
Hvordan skal niveauet for dialogen være mellem skole og hjemmet?
Bruger Hvalsø Skole intra for meget? For lidt?

Bilag
Referat

Artikel fra Politiken
Første august kommer der et nyt kommunikationssystem – Aula.
Skolens nuværende niveau opleves generelt som passende.
Systemet er forvirrende. Skriv hvor vigtig info er. Tydelig afsender.
Beskeder skal sendes som PDF af medarbejderne.
Forældreinvolvering er vigtig. Skal aftales i klasserne.

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål

National Trivselsmåling
Ledelsen
Formålet er at give bestyrelsen en gennemgang af den nationale trivselsmåling foretaget i foråret 2018
Alle landets folkeskoler jævnligt måle elevernes faglige og sociale trivsel.
I denne trivselsmåling kan I danne jer et overblik over elevernes trivsel.
Se bilag
Debat
Til næste skolebestyrelsesmøde skal der kigges på tal, hvor vi kan sammenligne os kommunalt og med landsgennemsnittet.
Fortsat et fokusområde.

Sagsfremstilling
Bilag
Referat

4. Eventuelt
Skole og samfunds årsmøde. 23-24 november
Tilmeldingsfrist 30. september.
Mette deltager. Louise + Dorthe tjekker kalender – giver besked til Mette. Niels er bagerst på listen. Mette tovholder på deltagelse.
Næste møde i ”Bysamfundet” er d. 24/9. Klaus overvejer deltagelse.
Louise Raasthøj er fratrådt arbejdet i ”Bysamfundet”.
5. Evaluering af mødet.
Vi mangler elevrepræsentanterne.
Skal sætte gode rammer for deres deltagelse. Mette vil gerne deltage på et elevrådsmøde.
Godt med artikel som oplæg til diskussion.
Godt møde og god ordstyrer.
6. Kommende punkter på bestyrelsesmødet:
 Gennemgang af vore principper
 Evt. debat om kortere skoledage
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