HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2018

REFERAT
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 8. november 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
November 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: Mette, Lars Laustrup, Dorte, Karoline og Julie
Vi starter mødet med sagspunkt 3a.
1. Godkendelse af dagsorden Punkt 3. c udskudt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. oktober 2018 Godkendt
3. Sagspunkter
Punkt 3A
Ansvarlig
Formål

Orientering om Pusterummet (30 min)
Hanne Grube og Britta Thiesen
At give skolebestyrelsen en orientering om vores ”Pusterum”.

Sagsfremstilling

På Hvalsø skole oprettede vi i august 2006 Pusterummet.
Pusterummet er et helt unikt sted, hvor børn og personale kan henvende
sig for at få hjælp og assistance, når der er behov for dette i forbindelse
med adfærds- kontakt- og trivselsproblemer såvel hjemme som i skolen.
Årsagen til barnets mistrivsel kan skyldes alle slags problemer, et barn
kan støde på i livet. Det er derfor en mangfoldighed af arbejdsopgaver,
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der arbejdes med i Pusterummet. Der er ikke to år, der er ens.
For at få hjælp i Pusterummet skal problemet være af en sådan karakter
at barnets trivsel, udvikling og funktionsniveau er markant udfordret, og
at barnet derfor ikke får det forventelige udbytte af undervisningen. Problemet skal være af en sådan størrelse, at det ikke er indeholdt i lærerens/pædagogens normale arbejdsbeskrivelse.
Vi har to medarbejdere i Pusterummet, det er Britta Thiesen og
Heidi Nielsen.
Britta vil give et oplæg på ca. 15 min. Derefter vil der blive lejlighed til
spørgsmål og debat.
Bilag
Referat

Punkt 3B
Ansvarlig
Formål

Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Britta orienterede. Efterfølgende spørgsmål og svar.

Principper for Hvalsø Skole – vedtage nye principper
Ledelsen og Mette Germansen
At vedtage følgende principper for Hvalsø Skole:
1. Principper for ture og lejre
2. Principper for sammenlægning af klasser
3. Principper for skole-hjemsamarbejdet
Se bilag
Principperne vedtaget uden ændringer
Ledelsen snakker med medabejderne om at give mulighed for, at forældrenes punkter indleder skolehjemsamarbejdet.
Forældrene informeres om de nye principper i ”Skolenyt” – vedlægges
som bilag.

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Skolebestyrelsens arbejde med principper
Mette Germansen og Lars Hansson
At fortsætte vores arbejde med principper for ”undervisningens organisering”
Princip for undervisningens organisering er nok det mest omfattende princip af dem alle. Folkeskolelovens § 44, stk. 2, der opremser de lovpligtige
principper, har undervisningens organisering som det første, og allerede
her noteres der ni underpunkter til princippet, som det er altså er lovpligtigt at medtage:




Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin
Skoledagens længde
Understøttende undervisning
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Holddannelse
Samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt.” (Den åbne skole)
Eventuel undervisning efter § 5, stk. 4” (Hvis kommunalbestyrelsen har
besluttet, at der også skal undervises i bestemte fag på andre end de
klassetrin, hvor fagene er obligatoriske)
Udbud af valgfag
Specialundervisning på skolen
Elevernes placering i klasser

Dertil kommer flere andre underpunkter, som også med god ret kan være
en del af undervisningens organisering.
Det er:
Skemalægning
Vikardækning
Undervisningsdifferentiering
Tema- og projektforløb
Lektiehjælp og faglig fordybelse [Folkeskoleloven, § 15, stk. 2]
Elevernes hjemmeaktiviteter
Motion og bevægelse [Folkeskoleloven, § 15, stk. 1]
Supplerende undervisning [Folkeskoleloven, § 3a]
Dansk som andetsprog [Folkeskoleloven, § 5, stk. 6] og [Bekendtgørelse
om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog]
Bilag
Referat

Udskudt til næste møde

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag

Opsamling på ”Aftenseminar for skolebestyrelserne i Lejre Kommune”
Lars Hansson + Alle
At lave en opsamling på mødet den 5. november

Referat

En god aften. Gode oplægsholdere. Alle bilag fra mødet bliver sendt til
skolebestyrelserne.

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Information fra hverdagen på skolen
Hanne Grube, Rikke Fjeldsted og Lars Hansson






Bilag
Referat

Afholdelse af kursus om ordblindeundervisning
Medarbejdernes dag / lærerens dag den 5. oktober 2018
Edison for 6. klasserne – undervisning i innovation og entreprenørskab
Kort status på holddannelse/ klassedannelse i bh.kl.

Der er konstateret skimmelsvamp i lokale 191. Klassen er flyttet til
et andet lokale. Der er opstartet sag vedr. løsning af problematik-
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ken.
Efter jul begynder vi et nyt samarbejde med kirken om et kor. Foregår i samarbejde med SFO og i SFO tiden.
Godt kursus i ordblindeundervisning. Meget inspiration også til
undervisning af andre elever.
Medarbejderne var glade for hilsenen fra skolebestyrelsen på
medarbejdernes dag.
Edison for 6. klasserne. Vi er meget glade for, at fire hold er gået
videre fra kommunefinalen til landsfinalen på torsdag. I alt gik syv
hold videre.
Der er etableret 3 ”faste” hold i bh. klasserne. Holdene fungerer
fint.
Der er etableret ”Natteravne” i Hvalsø
Der har lige været håndbolddag for 4. og 5. klasserne i kommunen.
Hvalsø Skole vandt

4. Eventuelt
5. Evaluering af mødet.
Fint møde
6. Kommende punkter på bestyrelsesmødet:
Ønske om tema/oplæg om arbejdet med teams/arbejde på tværs af klasserne på et senere skolebestyrelsesmøde. Hvordan en årgang arbejder sammen.
Skolebestyrelsens brandpunkter/mærkesager op på næste møde – husk at overveje dine
ønsker.
Budget 19 og status 18.
Næste møde er mandag d. 7. januar.
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