HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2018

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 3. oktober 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
Oktober 2018

Elevvalgte:
Karoline Malmgren Fischer 9c, Julie Vejlø Rathe 9c
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
Afbud: Niels Sommer og Marie Lundberg Hansen
Vi starter mødet med sagspunkt 3a.
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2018 Godkendt
3. Sagspunkter
Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Indsatsen for IT i folkeskolen (ca. 30 min)
Afdelingsleder i udskolingen Jesper Dissing, lærer i udskolingen Klaus Sørensen og Lars Hansson
At sætte fokus på hvordan vi arbejder med digitale læremidler i skolen
Indsatsen for it i folkeskolen
It skal integreres i den daglige undervisning, fordi digitale læringsformer
kan være med til at skabe varieret og differentieret undervisning.
Vores digitale skole – Hvalsø Skole
Lejre Kommune prioriterer digitalisering højt – både i skolernes undervisning og i kommunikationen mellem lærere, elever og forældre. Hvalsø
Skole bruger læringsplatformen Meebook. Ligeledes har vi taget delings-
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portalen lejreskoler.dk i brug. På delingsportalen finder elever og lærere
alle de forskellige digitale abonnementer der findes på skolen. Fx har alle
klasser adgang til alle Alineas (et forlag) læringsportaler. Vi har fx også
adgang til matematikportalen Skoledu.dk
Hardware
I Lejre Kommunes folkeskoler har eleverne i indskolingen personlige
iPads og 2/3 af eleverne har adgang til pc'ere i 4.-9. klasse. Desuden er
alle skolerne gearet til at eleverne tager deres egne digitale enheder
med, i det adgang til netværk, print og opbevaringsskabe er tilgængelig
for alle.
MÅL: Dét vil vi
Vi ønsker at være digitale frontløbere, og digitalisering har i mange år
været højt prioriteret som en del af vores vision og strategi på skoleområdet. Ideen er at etablere enkelte indgange til den digitale skole. Altså
indgang til digitale læremidler, til de forskellige planlægningsværktøjer og
til kommunikationen lærerne imellem og kommunikationen med eleverne, forældrene og ledelsen.
ORGANISERING: Sådan gør vi
I den digitale læringsplatform Meebook, arbejder lærerne med deres
årsplanlægning, bygger undervisningsforløbene og arbejder med Fælles
Mål samt elev-evaluering. Platformen gør, at vores lærere og pædagogiske personale kan følge hele klassens og også den enkelte elevs fremskridt og give feedback løbende og struktureret. Derudover kan man som
forældre følge med i, hvad ens barn arbejder med.
Samtidig får alle ansatte og elever i folkeskolerne, på delingsportalen Lejreskoler.dk, adgang til ubegrænset fildeling, gratis download af Office
365 ProPlus pakke og overblik over kommunens digitale abonnementer.
På mødet vil lærer Klaus Sørensen kort præsentere hvordan de i udskolingen arbejder med digitale læringsplatforme i matematik.
(www.Skoleedu.dk )
Målet er at give bestyrelsen et indblik i hvordan vi arbejder med læringsplatforme.

Bilag
Referat

Orientering v. Klaus
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Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Punkt 3B
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

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
• Ansættelse af ny skolesekretær Anne Larsen
• Orientering om etablering af ”Natteravnene” i Hvalsø
• Orientering om møde med forældre fra udskolingen, SSP, Ungdomsskolen og skolen. Vi forsøger på at etablere nogle tilbud til unge i
Hvalsø By. Igennem sommeren har unge mødtes i weekenderne på
Hvalsø Skoles udendørs arealer. Møderne/festerne har nu taget en
form og størrelse som ikke er godt for de unge. Derfor vil forældre og
skole gerne samarbejde om, at give de unge noget andet at lave, end
at stå på et gadehjørne og drikke øl.
• Nyt om kommunalt kursus for nye bestyrelser. Kurset afholdes den 5.
november 2018 kl. 17:00.

Kort orientering v. ledelsen

Skolebestyrelsens arbejde med principper (ca. 60 min)
Mette Germansen og Lars Hansson
At skabe et overblik og et kendskab til hvilke principper der er gældende i
dag
Skolebestyrelsen har kompetence til at fastsætte principper for skolens
virksomhed. Principperne skal ligge inden for lovens rammer og inden for
de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Skolebestyrelsen skal
fastlægge principperne, men det er skolelederen, der træffer de konkrete
afgørelser. Principperne skal være så rummelige, at skolelederen har handlefrihed i sin ledelse af skolen, men omvendt også angive en tydelig retning.
I folkeskolelovens § 44, stk. 2 nævnes nogle af de områder, som skolebestyrelsen kan fastsætte principper om. Fx undervisningens organisering af
understøttende undervisning, holddannelse, samarbejde med lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.

Bilag
Referat

Bilag: Oversigt over principper
Bilag: 2018 Oversigt over principper vedtaget i skolebestyrelsen
Der blev aftalt en proces for arbejdet.
Følgende principper laver ledelsen udkast til:
Skole/hjem samarbejde, Hytteture og lejrskoler, Principper for klassesam-
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menlægning.
De principper der efterfølgende skal arbejdes med er følgende:
1. Undervisningens organisering
2. Fællesarrangementer – for elever i skolen (praktik)
3. SFO - liste følger
4. Toning af udskolingen
5. Undervisningspligt- musikskole / eliteidræt
6. Elevdemokrati

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag

Skole og samfund – årsmøde den 23.-24. november
Mette Germansen
At få et overblik over hvem der deltager i årsmødet

Referat

Mette, Dorthe og Louise deltager

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Bysamfundet – Hvalsø By

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål

National Trivselsmåling – opfølgning fra sidste møde i skolebestyrelsen
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.

Sagsfremstilling

Gennemgang af data hvor vi sammenligner os både med kommunale tal,
landstal og udviklingen fra år til år.
Bilag
Referat

Orientering v. afdelingsleder Jesper Dissing

4. Eventuelt
Intet

5. Evaluering af mødet.
Prioriterer at få god fortælling ind, og at være i proces.
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Ros til elevrepræsentanter for fin deltagelse
6. Kommende punkter på bestyrelsesmødet:
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