HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2017

REFERAT
Skolebestyrelsesmøde torsdag den 24. august 2017
Kl. 18:00-21:00
Lokale 37, Der vil være en let servering på mødet

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

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2107 Godkendt
3. Sagspunkter
Mette Trostmann afløser for Louise Due Kjøller
Afbud Mette Germansen,
Fraværende Mette
Punkt 3A
Nyt fra skolen
Ansvarlig
Lars Hansson, Hanne Grube og Rikke Fjeldsted (30 min)
Formål
At give skolebestyrelsen en orientering om diverse nyheder fra skolens
hverdag
Sagsfremstilling
 Projekt Edison for vores 6. kl. – kommunalt projekt
 Ny ansættelser: Marie E Thomsen og Janne Skovgaard
 National matematik indsats for 2. og 8. kl. – kommunalt projekt
 Svømmeundervisningen for vores 4. kl.
 2 nye børnehaveklasser er startet
 Orientering om nye PR-tiltag
 Udvikling af skolernes læringscenter (skolebibliotek)
 National klageinstans mod mobning trådt i kraft 1.08.2017
 Opstart af skolepatruljen i uge 36
4.
Bilag
Referat















Projekt Edison. Landsdækkende projekt. Iværksætteri.
De to nye lærere er kommet godt fra start
National matematikindsats. Information er sendt til de involverede
årganges forældre og de får mundtlig information på forældremøderne. Styrke de svageste og stærkeste elever
4 klasserne får den manglende svømmeundervisning senere
Fin start for de nye børnehaveklasser. Er mere sammen alle sammen fordi de er færre børn. Lærer alle de voksne rigtoig godt at
kende.
Nye PR tiltag – orientering udsat
Skal have fokus på udviklingen af læringscentret.
Kan som forældre og elev klage, hvis man ikke synes at indsatsen
mod mobning er god nok. Vil tage emnet med i skolebestyrelsens
årshjul
12 elever har meldt sig.
Lars Lautrup indtræder i skolebestyrelsen
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Punkt 3B
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag

Nyt fra Hvalsø Byforum (fast punkt)
Louise Raasthøj, Rikke Z og Lars Hansson
At orientere bestyrelsen om nye tiltag m.m.

Referat

Der har været stille hen over sommeren. Mange møder er planlagt. Louise
tager datoer med næste gang, og så fordeles skolebestyrelsesdeltagelse.

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Skolereformen
Lars Hansson, Hanne Grube og Rikke Fjeldsted
At give skolebestyrelsen en kort orientering om skolereformens indhold
På sidste møde i skolebestyrelsen blev der udtrykt ønske om, at skolebestyrelsen fik en orientering om skolereformen, og efterfølgende en evaluering af denne.
Reformen i korte træk
I Danmark har vi en god folkeskole. Men folkeskolen skal udvikles, så den
bliver endnu bedre. Det er intentionen bag aftalen om folkeskolereformen,
der trådte i kraft i august 2014.
Parterne bag aftalen lægger vægt på, at den danske folkeskole er blandt de
bedste i verden til at udvikle eleverne til aktive medborgere og til at give
dem gode sociale kompetencer. Folkeskolen fremmer elevernes evne til, at
forstå og deltage i demokratiske processer, og giver dem gode samarbejdsevner.
Reformen har tre overordnede mål:
 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til
faglige resultater.
 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt
for professionel viden og praksis.
I forlængelse af de overordnede mål har parterne formuleret
tre indsatsområder:
1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og
læring
2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
3. Få og klare mål og regelforenklinger.
Inden for rammerne af de tre indsatsområder gennemføres
en lang række tiltag: fra øgede timetal i dansk og matematik
over forenkling af Fælles Mål og styrket skole-hjemsamarbejde
til fuld linjefagsdækning og efteruddannelse.
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På skolebestyrelsesmødet vil vi uddybe reformens mål og intentioner. Det
vil selvfølgelig blive rig mulighed for spørgsmål.

Bilag
Referat

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Lars orienterede

Forældremøder i efteråret 2017
Lars Hansson, Rikke Fjeldsted og Hanne Grube
At lave aftaler for hvilken rolle skolebestyrelsen har på de kommende forældremøder.
I august og september vil klasserne afholde forældremøder. Hvilken rolle
skal bestyrelsen spille på disse forældremøder?
Rikke + evt. andre skb medlemmer deltager i møderne . Indlæg på ca. 10
min. Hanne sender datoerne

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Status på økonomien
Lars Hansson
At give bestyrelsen en orientering om vores budget
Gennemgang af vores styringsark
Se bilag
Lars orienterede

Punkt 3F
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Principper for skole-hjemsamtaler
Alle
At bestyrelsen vedtager principper for skole-hjemsamtaler

Punkt 3G
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Årshjul – Udkast
Lars Hansson
At gennemgå udkastet til årshjul for det kommende skoleår

Punkt 3H

Datasikkerhed

Se bilag
Udsat til næste møde.

Se bilag
Udsat til næste møde.

3

HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2017

Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Niels Sommer

Punkt 3I
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Nyt elevplansværktøj - Meebook
Lars Hansson
En orientering om vores nye årsplan- og elevplansværktøj

Punkt 3J
Ansvarlig
Formål

Skole og forældres landsmøde 2017
Rikke Z
At vælge 2-3 deltagere til det årlige landsmøde på Hotel Nyborg Strand den
17. -18. november 2017
Skole og Forældres landsmøde 2017. Landsmødet afholdes i år fredag d.
17. november fra kl. 16.30 til lørdag d. 18. november kl. 16.00 på Hotel
Nyborg Strand.

Sagsfremstilling

Niels orienterede. Vil senere når der er et udspil fra Lejre Kommune komme med et nyt oplæg til skolen – måske til november

Der kommer skriftlig orientering til forældre om Meebook. Adgang m.m.
Skal bruges af alle medarbejdere i år.


Bilag
Referat

Vi har 3 pladser. Rikke, Niels og Louise deltager.

5. Eventuelt
Husk møde d. 4 oktober for alle skolebestyrelser om det sammenhængende børneområde.
6. Evaluering af mødet.
Ventilationsevaluering på næste skb. møde.
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