HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2017

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 29. marts 2017
kl. 18.00-21:00
Lokale 37, Det vil være en let servering på mødet

REFERAT Dagsorden
1.
2.
3.

Hvalsø Skole
Skolevej 5
4330 Hvalsø
Tlf. 29200161
www.lejre.dk
Dato: Marts 2017

Godkendelse af dagsorden Godkendt
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. februar 2017 Godkendt
Sagspunkter
Afbud: Louise Pagter, Mette Germansen, Heidi Winther

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. Orientering om arbejdet med vores Visioner
b. Vi er i gang med at opbygge en ny hjemmeside
c. Orientering om dialogmøde den 4. april 2017
2 forældrerepræsentanter, 1 medarbejder og 1 lederrepræsentant er inviteret
d. Forældre reaktioner på sammenlægning af de kommende 7. kl.
e. National trivselsundersøgelse for eleverne
a. Har haft et møde for alle medarbejdere. Et godt møde, hvor der blev arbejdet
med måder at implementere visionerne på. Rikke F og Lars er tovholdere på det
fortsatte arbejde.
b. Arbejdet med ny hjemmeside er i gang. Vi får hjælp fra konsulent.
c. Rikke Zwisler, Louise Kjøller og Lars Hansson deltager
d. Der har været 5-6 henvendelser fra vrede/bekymrede forældre. Lars har svaret
på henvendelserne. Erfaringerne viser at det er godt at skabe mulighed for nye roller og nye venner ved start i overbygningen.
e. Tilfredsstillende resultat. Sættes på næste møde.

Punkt 3B
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Nyt fra Hvalsø Byforum (fast punkt)

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Orientering om datasikkerhed for vores elever
Niels Sommer
At give en orientering om datasikkerhed for eleverne

Louise Raasthøj, Rikke Z og Lars Hansson
At orientere bestyrelsen om nye tiltag m.m.

På søndag er der bysamling i kulturhuset. Louise deltager. Evt deltager Rikk Z også. Sættes på næste møde.
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Bilag
Referat

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Skal passe på digitale aftryk. Ligger der for evigt. Vigtigt at beskytte individet.
Hvordan får vi lært børnene om datasikkerhed? Hvordan sikrer vi at skolen arbejder korrekt?
Tager det op på augustmødet i skolebestyrelsen. Niels arbejder videre med det.
Lars kan også bringe datasikkerhed op på et kommunalt ledermøde.

Principper for Hvalsø Skole
Alle - ca. 45 min.
At bestyrelsen diskutere / udarbejder nye principper for kontaktforældre og skole-hjemsamarbejde.
Der skal arbejdes med to sæt principper:
1. Principper for kontaktforældre
2. Principper for skole-hjemsamtaler
Vi deler SB i to udvalg. Hvert udvalg skal formulere et udkast til et sæt principper.
Oplæg vedr. kontaktforældre – Mette M
Oplæg vedr. skole-hjemsamtaler – Mette G

Bilag
Referat

Princippet for kontaktforældre blev rettet til. Tages op til endelig beslutning på
næste møde. Udarbejdelse af idekatalog for arbejdet tages op på et senere skolebestyrelsesmøde. Oplæg til princip for skole hjem samarbejde behandles på næste møde.

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Status på økonomien
Lars Hansson
At give SB en orientering om vores økonomi for 2017

Punkt 3F
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Tilsyn: Orientering om vores indsats med 3. klasserne
Hanne, Rikke og Lars
At give bestyrelsen en orientering om vores indsatser på 3. årgang

Punkt 3G

Møde med de andre skolebestyrelser

Har ikke de endelige tal endnu. Bliver gennemgået på næste møde.

Har haft god trivselsdag. De nye medarbejdere i klasserne er kommet godt i gang.
Ro på årgangen.
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Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Rikke m.fl.
At give bestyrelsen en orientering om det fælles bestyrelsesmøde i marts 2017.

Punkt 3H
Ansvarlig
Formål

Planlægning af det kommende skoleår
Ledelsen
At give bestyrelsen en orientering om arbejdet med planlægning af det kommende
skoleår – herunder arbejdet med skemalægning.

Der var repræsentation fra næsten alle skoler. Alle forældrerepræsentanter fra
Hvalsø deltog.
Vil fælles arbejde videre med at få lagt ansvaret for skoledagens længde lagt ud i
skolebestyrelserne. Gruppe vil fremlægge et udkast for udvalget forBørn og læring. Er klar over, at det skal gøres inden for de rammer vi har.
Der er aftalt nyt møde i maj i slutningen af maj. Oprettet fælles lukket facebook
gruppe for skolebestyrelsesmedlemmer i lejre Kommune. Aftale om at mødes 3
gange om året.

Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Arbejdet er i gang. Økonomi og ressourcer. Afholder MUS samtaler. Opgavefordeling i maj og derefter skemalægning.

4.

Eventuelt :

5.

Evaluering af mødet. Tak for et godt møde.
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