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Drøftelse
1.

Høringssvar om opdatering af styrelsesvedtægt og bilag

Bilag er tidligere udsendt – men fremsendes igen. Har fået udsat svarfristen til
22.1.2019.
Diskuterede SFO-råds repræsentant ind i skolebestyrelsen, men §1 modsiger §17.
Ønsker at SB-medlem deltager i SFO-råd og ikke omvendt.
Præcisering af antallet af SB-medlemmerne. Hvis erhvervslivet skal deltage, kan det
betyde at der skal være flere forældrerepræsentanter?
Der var en lang debat om mange af paragrafferne. Formanden samlede kommentarer
til høringssvaret.
Forslag til bortfald af diæter, men pengene skal blive/tildeles skolen.
SB-medlem skal have stemmeret i SFO-rådet. Personale må stemme i SB, så
også i SFO-råd. MED-møde, beslutte, hvordan SFO-medarbejderrepræsentanter
vælges/udpeges?
Hvor ligger referatet fra SKOK? Bør stå i styrelsesvedtægten, hvor det ligger hvidovre.dk
Diskussion omkring valg af elevrådsrepræsentanter - det er for sent i oktober.

§ 4 Forældre skal være formand, men vælges af alle medlemmer af skolebestyrelsen.
Er i strid med folkeskoleloven.
Forretningsorden for skolevæsenet:
Centerchef har ansvaret i §2
Referaterne lægges på digitale platforme (også Skoleporten).
Evaluering af opstilling til skolebestyrelsesvalg. Opslagstavlen drukner. Skal
sendes som beskeder (procedure). Arbejdes der videre med inden næste valg.
Antallet af SB-medlemmer, der var ønske om 7 medlemmer.
Principper for valg af formand ved udtræden. Konstitueres formand indtil ny
konstituering.
Valgresultat i Hvidovre Avis.? Undersøges.
§41, Udpegning af KB-medlem, finder ikke sted i dag. Hvem er valgbestyrelsen?

2.

Udkast til forretningsorden

Bilag udarbejdet af formanden eftersendes. Udsættes til kommunens
styrelsesvedtægt/forretningsorden er godkendt.
Udsættes indtil kommunens styrelsesvedtægt og forretningsorden for
skolevæsenet er endelig.
3.

Vision for skolebestyrelsen

Brainstorming, hvordan skal visionen behandles? Hvordan skal der arbejdes med
udarbejdelsen af visionen? Udsættes til næste gang. Bent kommer med et udkast.
Udsættes til 27.2.2019
4.

Princip åben skole

Bilag eftersendes. Har været drøftet tidligere, der er kommet de ønskede eksempler ind
i princippet. Forældrene inddrages i planlægning/inddragelse. Afd. 2, der er et og for
meget.
Hvordan føres der tilsyn? Jfr. Undervisningens organisering - samme måde som USU.
Dokumentet fra koordinatoren fremvises ved det årlig tilsyn.
5.

Ny mødedato for SB-møde

26.2. flyttes til 27.2.2019. Mødet er flyttet til 27.2.2019.
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Orientering
6.

5. årgang – ny klassedannelse

Kort orientering om baggrunden for den nye klassedannelse, og opfølgning på proces
med kontaktforældremøde og fælles forældremøde.
Beslutningen blev truffet efter moden overvejning. Processen, vi skrev hjem om
fredagen, når børn får en særlig besked, så skal de være sammen med forældrene.
Kontaktforældrene var indkaldt om mandagen, og så fælles forældremøde torsdag.
Skoleleder orienterede. Talte med kontaktforældrene om, at der kunne have været en
advis, så alle kunne forvente en vigtig besked. Vi havde forsøgt at tage højde for de
sociale medier. Måske kunne SB lave et princip, om hvordan vi kommunikerer om
beslutningen. Forældreinddragelse var ønsket, workshop, m.m. - men det kunne ikke
være holdt fortroligt, hvis man allerede før jul havde talt med kontaktforældrene.
Skoleleder, det kunne have været godt at have haft med på SB-mødet i december.
Det havde været rart at SB var på forkant (orienteret) inden man melder ud til
forældrene.
Der er stadig forældre, der tror det lige er besluttet - tydeliggøre at der har været talt om
det igennem flere måneder.
Forældrene må have tillid til, at der kan dannes gode klasser.
I betragtning af den måde der blev kommunikeret i weekenden, så gik
fællesforældremødet godt om torsdagen. Overraskende for forældrene, at der er elever
i alle klasser, der ikke kunne sige de havde en god ven.
Skoleleder, vil gerne fortælle uddybende om tankerne bag ny klassedannelse på næste
SB-møde.
Skoleleder er rystet over, hvad man kan tillade sig at skrive til professionelle
medarbejdere. Flere medarbejdere har det svært ved at klare forældrekontakten, og alt
det man skal forsvare i mod. Det må vi drøfte, for kommunikation med forældrene er
blevet meget belastende, især på grund af sprogbrug m.m.. Forældrene overrasket
over at andre forældre vælger at besvare til 150 mennesker, og så sprogbrugen.
Princip om klassedannelse udarbejdes.
7.

Meddelelser

a.

Formand

Kys og kør kampagne - gik rigtig fint, der kom færre biler. Foreslå at Planteheldvej
lukkes begge veje, beboerne opfordres til at køre den anden vej ud i tidsperioden.
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Ros til flyer. Lærerne oplevede at der kom mere trafik på Plovheldvej. Begge veje skal
kontrolleres. Næste gang gøres det på begge sider. God ide med en opfølgning. Flyer
ønskes gennemgået igen på et SB-møde, før næste kampagne.
b.
c.

Elevråd
Skoleleder

Klassedannelse for kommende 0. klasser. Det er den laveste børnetal i mange år. Godt
ift. lokalesituationen, at vi ikke skal have pavillon allerede til nyt skoleår.
Byggemøde, indkaldt med kort varsel. Håndværk og design, og Natur og teknologi.
Udbud efter sommerferien. Der er borgermøde i morgen. Der er en udfordring med
parkeringspladser. Skoleleder tager det med til styregruppemøde.
d.

SFO

4.2.2019 tager hele personalet på konference.
Hygiejnekursus - der er hyret nogen ind til at hjælpe med det. 1 medarbejder skal på
vejlederkursus, det er et diplomkursus over 4 måneder. Og en mere tager det næste år.
e.

Andre

8.

Eventuelt

Vision og Udskolingsstrategi på næste møde.
Helle Martinsen
Referent
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