HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2017

Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 28.februar 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: Februar 2017

Godkendelse af dagsorden Godkendt
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. januar 2017 Godkendt
Sagspunkter
Afbud: Lizette

Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Punkt 3B
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. Ny lærer ansat Karen Reng Karkov
b. Orientering om besøg fra AT. Arbejdstilsynet har givet skolen en grøn smiley
c. Orientering om kommende bh. Kl.
d. Skimmelsvamp
a) Nye lærere ansat: Karen Reng Karkov og Camilla Lang Johannesen.
b) Har haft besøg af arbejdstilsynet. Har fået en grøn smiley. Har også fået en vejledning i forhold til arbejdet i modtageklasserne.
c) Der bliver to børnehaveklasser det kommende skoleår.
d) Der er renset op under administrationen. Der har været licitation på det store
anlæg. Der bliver løbende taget målinger. Der er blevet gjort ekstra rent i administrationsområdet og på biblioteket.

Skoledagens længde – Fællesmøde med de andre bestyrelser
Mette Højby Germansen og Louise Pagter
At give bestyrelsen en status
Der er inviteret til fælles bestyrelsesmøde for forældrevalgte den 7. marts 2017.
bestyrelsen skal planlægge mødet den 7. marts.
Program ?
Mødeledelse ?
Praktiske forhold ?
Der er nu tilmeldt 9 fra andre skoler. Alle forældrevalgte fra Hvalsø deltager..Mangler besked fra Allerslev, Kr. Hyllinge og Trællerupskolen.
Rikke Z ringer og snakker med de sidste. Helle Dydensborg deltager kort. Helle ønsker opringning fra Rikke Z vedr. nærmere planlægning.
Mødet holdes i fællesrummet i Allehuset.
Lars sørger for småkager og vindruer + the. Der laves kaffe på stedet.
Mette sender indbydelse ud..Mødes kl. 18.30.

HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2017

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Medlem til Hvalsø Byforum
Lars
At finde et bestyrelsesmedlem der vil deltage i arbejdet med at udvikle ”Vores
Hvalsø”.
Vi er blevet opfordret til at finde et bestyrelsesmedlem der vil deltage i arbejdet
med ”Vores Hvalsø”.
Det betyder ca. 5-6 møder i det kommende år.
Udklip fra en mail om byforum:
Lille statusopdatering: Vores oplæg til organisering af områdefornyelsen var tidligere på ugen til behandling i Økonomiudvalget, og det er nu godkendt der. Tillykke
til alle med det. I starten er næste uge behandles oplægget desuden i Kommunalbestyrelsen, og jeg forventer, at der også her vil være bred opbakning til sagen.
Økonomiudvalget havde dog en tilføjelse til beslutningen, som gør at 5 foreninger
udpeger repræsentanter til Bysamarbejdet Hvalsø, og ikke 4 som vi tidligere har
talt om. Bysamarbejdet Hvalsø bliver således på 11 personer i alt (6 fra grupperne
og 5 fra foreningerne). Foreningerne, der vil blive bedt om at udpege repræsentanter, er følgende:
•
Hvalsø Bylav
•
Lejre Erhvervsforum
•
Kulturkaravanen
•
Skolebestyrelsen på Hvalsø Skole
•
PHI (Paraply Hvalsø Idræt)
Byforsamling søndag den 2. april 2017
Da jeg primært har fået positive tilbagemeldinger omkring den 2. april 2017 – så
lad os holde fast i, at det er datoen for vores Byforsamling – der, hvor vi inviterer
byen til at høre om områdefornyelsen, vælger repræsentanter til arbejdsgrupperne mv. Sæt hak i kalenderen.
Og så var det godt, at jeg nåede at mødes med de fleste af arbejdsgrupperne i
denne og sidste uge, så vi ved, hvad der sker.
Jeg skriver til alle foreningerne ovenfor samt påbegynder organiseringen af Byforsamlingen i uge 8 (sammen med grupperne), da jeg holder vinterferie i næste uge.
God weekend,
/Bjørn

Bilag
Referat

Punkt 3D
Ansvarlig

Louise Raasthøj og Rikke Z deltager. Lars giver besked til Bjørn – aftenmøder ønskes. Tilbagemelding skal være fast punkt på vores dagsorden.

Status på økonomien
Lars Hansson
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Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

At give bestyrelsen en status på vores økonomi for 2017

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Visioner for vores skole
Lars Hansson
At bestyrelsen fortsætter arbejdet med vores visioner for Hvalsø Skole
Der er udarbejdet et oplæg til ”Visioner for Hvalsø Skole”.
Det færdige oplæg præsenteres for bestyrelsen.
Orientering om det fortsatte arbejde med visionerne.
Hvordan bliver personalet involveret?
Hvordan sikre vi at ”byen får kendskab til visionerne”?

Bilag
Referat

Se bilag
Gennemgået v. Lars. Informeret om status. Bestyrelsen udtrykker bekymring over
råderummet.

Gennemgået v. Rikke og Lars. Næste trin er, at medarbejderne skal involveres. Visionen skal være færdig inden udgangen af dette skoleår.

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
Ansvarlig
Formål

Principper for Hvalsø Skole
Alle
At lave aftaler for hvordan vi kommer videre med udarbejdelse af principper for
Hvalsø Skole.
Der skal arbejdes med to sæt principper:
1. Principper for kontaktforældre
2. Principper for skole-hjemsamtaler

Sagsfremstilling

Der er sat nye dansklærere på i 3.a og 3. b. Der er planlagt fælles trivselsdag – der
er aktiviteter for klasserne hver for sig og for klasserne fælles. Skolepsykologen
deltager i dagen. Der er planlagt forældremøder m. forældreinddragelse. Der bliver også sat ind fagligt.

Vi deler SB i to udvalg. Hvert udvalg skal formulere et udkast til et sæt principper.
I folkeskoleloven står der, at ”skolebestyrelsen skal fastsætte principper for samarbejde mellem skole og hjem og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet,
samt for underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen”, jf.
folkeskolelovens § 44 stk. 2 nr. 3 og 4.
Skolebestyrelsen har altså til opgave at udforme nogle rammer og retningslinjer

3

HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2017

for, hvordan og i hvilket omfang kontakten mellem hjem og skole skal foregå på
den enkelte skole.
Bilag
Referat

Punkt 3H
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Gruppe vedr. kontaktforældre: Oplæg fra Mette M
Gruppe vedr. skole-hjem samtaler: Oplæg fra Mette G
Principperne udarbejdes på et kommende skolebestyrelsesmøde

Toiletter – rengøring
Lars
En opsamling fra sidste møde

Nogle dage er toiletterne pæne – andre rigtig beskidte. Punktet genoptages på et
kommende møde.

4.

Eventuelt :
Lars orienterede om at ledelsen har en plan om, at der skal laves ny klassesammensætning, når de
nuværende 6. klasser skal begynde som 7. klasser. Skolebestyrelsen bakkede op om dette.
Skolevalget forløb meget flot.
Der er Trivselsdag på fredag.

5.

Evaluering af mødet. Ok – og færdig lidt før tid;-)
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