HVALSØ SKOLE – SKOLEBESTYRELSEN 2017

REFERAT
Skolebestyrelsesmøde onsdag den 29. november 2017
Kl. 18:00-21:00, lokale 37
Der vil blive serveret julemad fra spisehuset på mødet.

Referat Dagsorden

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

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. oktober 2017 Godkendt
3. Sagspunkter
Punkt 3A
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Nyt fra skolen
Lars Hansson, Hanne Grube og Rikke Fjeldsted (30 min)
At give skolebestyrelsen en orientering om diverse nyheder fra skolens
hverdag
• Orientering om møde med udvalget for børn og ungdom
• Orientering om arbejdet med antimobbe politik
• Nyt fra eleverne
•
•

•

•

•
•

Punkt 3B
Ansvarlig
Formål

Sagsfremstilling

Fremlagde visionerne for skolen. Godt møde.
Vi har en antimobbestrategi på skolens hjemmeside. Arbejdet m. antimobbepolitiken er i gang. Vi skal have
skrevet noget om digital mobning ind. Kommer på som
punkt i skolebestyrelsen.
Elvrådsrepræsentanterne har været til møde i Ungdomsringen sammen med Peter Busk. Har bl. a. hørt om Girl
talk.
Har lige haft møde. Har bl.a. snakket om madordning
Har haft kontakt m. Statens Kunstfond. Har fået bevilget
at vi kan få kunst på skolen. Kommer på, på et senere bestyrelsesmøde.
D.4/11 holder vi afskedsreceptiuon for lærer Birgit Nielsen.
Der kommer ny asfalt på ved Allehuset. Planlagt til d. 14.
december.

Workshop: ”Kulturstrøget” – udvikling af skolevej fra hovedgaden til til
Sandbechs Alle
Lars Hansson
At diskutere hvordan vi ønsker skolevejen skal udvikle sig.
Hvilke forhold skal være gældende på skolevej? I forhold til trafikken?
P-pladser? Skolens ansigt udadtil? Udsmykning? M.m.
Skolen / Skolebestyrelsen er inviteret til workshop den 4. december.
Følgende personer deltager:
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Niels Sommer
Katja Fabrin
Lars Hansson
Bilag
Referat

Lars, Niels og Katja deltager i Woorkshop og medtager skolebestyrelsens
input.

Punkt 3C
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Skole og Forældres landsmøde 2017
Rikke, Mette og Niels
Orientering fra Skole og Forældres landsmøde 2017
Orientering fra Skole og Forældres landsmøde 2017
Landsmødet afholdes i år den 17.-18. november på Hotel Nyborg Strand.
Det er på Skole og Forældres landsmøde at landsorganisationens politiske
kurs fastlægges og ledelse vælges. Hvalsø Skoles repræsentanter giver en
tilbagemelding fra landsmødet.

Bilag
Referat

Mette og Niels meldte tilbage fra et godt møde.

Punkt 3D
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Etablering af økologisk kantine
Lars Hansson
At bestyrelsen orienteres om projektet.
Der arbejdes på at besøge en madskole i anden halvdel af januar 2017 i
tidsrummet 9-12:30 eller 10:30-14:00.
Skolebestyrelsen skal give et bud på 4 datoer hvor vi kan aflægge en af
madskolerne et besøg.
Følgende dage foreslås:
16. januar
19. januar
25. januar
26. januar
Følgende personer vil måske deltage i turen:
Borgmester, direktør, Chef, udvalgsmedlemmer fra vores politiske udvalg,
bestyrelsesmedlemmer og Hvalsø Skoles ledelse.
Hvilke bestyrelsesmedlemmer ønsker at deltage i et besøg på en af de Københavnske madskoler?
http://www.kbhmadhus.dk

Bilag
Referat

Borgmesteren er interesseret i at få økologiske kantineordninger
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på kommunens skoler. Hvalsø Skole er den skole, der er med i en
undersøgende fase.
Det vil kræve en del på skolen her.
Vedr. skolebesøg.
Mette, Niels, Rikke og Lars L fra skolebestyrelsen vil gerne deltage
Elevrepræsentanterne vil også gerne deltage.

Punkt 3E
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling

Bilag
Referat

Punkt 3F
Ansvarlig
Formål
Sagsfremstilling
Bilag
Referat

Kommissorium for formulering af gode råd til aktører i arbejdet med modtagelse af flygtningebørn
At diskutere hvordan forældrene kan bruges som ressourcepersoner i forbindelse med den sociale trivsel i klasserne.
Hvalsø Skole er modtageskole i Lejre Kommune. Det indebærer, at skolen
har et ansvar for at sikre den bedst mulige modtagelse af skolesøgende
flygtningebørn – bedst muligt både for flygtningebørnene og for de øvrige
børn i de klasser, hvor flygtningebørnene efterhånden tilknyttes og indsluses.
Hvordan kan forældrene støtte modtageklasseelevernes inklusion i vore
alm. Klasser?
Se medsendte bilag.
Formål: At danne gode rammer for trivsel og læring for alle.
Ros for rigtig godt arbejde. Grønt lys til at arbejde videre.

Status på økonomien
Lars Hansson
At give bestyrelsen en orientering om vores budget
Gennemgang af vores styringsark
Bilag udleveres på mødet
Vi forventer at nå det udmeldte mål.

4. Eventuelt
Ønske om at få et punkt på dagsordenen om kortere skoledage. Kunne evt. invitere skolechef Helle Dydensborg til at komme og give en status på mulighederne.
Rikke Grøndahl trækker sig fra skolebestyrelsen på næste møde.
Skolebestyrelsesvalg skal også på dagsordenen.
Opfølgning vedr. ventilation skal også på dagsordenen.
Næste møde i skolebestyrelsen er d. 18/1
Elevrepræsentanterne melder afbud til næste skolebestyrelsesmøde grundet andet møde.
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5. Evaluering af mødet.
6. Tak for et godt møde
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