Skolebestyrelsesmøde
mandag, den
4. februar 2019
kl. 19.00 – 21.00
HØJELSE SKOLE

Referent: Jesper Hansen
Fraværende
Lars Henrik Andersen,
Jonas Hoeg Thygesen
1. 25 minutter
Økonomi

2. 20 minutter
Læringsmiljøer og
skoleudbygning

KL gennemgik det fra forvaltningen tildelte budget for 2019.
Herunder blev gennemgået den økonomiske tildelingsmodel,
som fungerer som et rammebudget for skolen.
SFO’ens budget blev gennemgået særskilt. Herunder også
tildelingsmodellen, som fungerer anderledes end skolens, dog
fungerer budgettet også som et rammebudget.
•

•
•

Der blev orienteret om folkeskoleforligskredsens
nuværende drøftelser om at gøre håndværk og design
til et obligatorisk valgfag, som gøres til prøvefag. Det
er endnu uvist, om dette skal indføres for det
kommende skoleår eller først senere.
Kort orientering om muligheden for at nyindrette PLC
lokalerne efter tagrenoveringen er afsluttet.
Orientering om status på ansøgningen til CP Kelco

3. 20 minutter
Kontaktforældremødet
Forslag til indhold og
oplægsholder

20. marts afholdes der kontaktforældremøde.
Sille orienterer om, hvad arbejdsudvalget har gjort sig af
tanker om indhold. Der er overvejelser om at invitere Sofie
Münster, som trækplaster for at øge deltagerniveauet.
Det overvejes også at invitere de kommende 0.-klasses
forældre, hvilket der i SKB er opbakning til.
Knud Romer bliver foreslået som alternativ.
Det aftales at TD undersøger pris på Knud Romer.
Sille, Jannie og Stine laver invitation og får dem publiceret
inden for den nærmeste fremtid.

4. 30 minutter
Oplæg fra
kommunikationsudvalget
Udviklingsplan v. KL

Kommunikationsudvalget fremviser forskellige visuelle udtryk
af Dropmob-strategien. Der er blevet arbejdet med at lave en
løsbladudgave af Dropmob-strategien, som er tiltænkt til
ledelse og lærere. Ligeledes er der lavet en folder i mindre
layout og indhold tiltænkt til forældre.
Der barsles ligeledes med at lave udtræk af strategiindholdet i
plakatformat.

Det besluttes af SKB, at det endelig layout vedtages af KL.
Kommunikationsudvalgets arbejde med brugen af
MinUddannelse er foreløbig udskudt til efter at vi ved mere
om Aula
Kommunikationsudvalget fremlagde deres tanker om at
udsende et nyhedsbrev fra SKB 4 – 6 gange årligt.
Der blev uddelt et udkast til kommende nyhedsbrev.
Der blev drøftet generelt indhold i brevene, samt fordele og
ulemper ved, at det er SKB der står som afsender.
Vedtaget at SKB udsender nyhedsbrev i tråd med
kommunikationsudvalgets forslag.
Der blev drøftet muligheden for at lavet en overordnet plan
på, hvornår SKB, Skole og SFO udsender nyhedsbreve,
således at de ikke kommer samtidig.
Kommunikationsudvalget vender tilbage med et oplæg vedr.
kommunikation forældre imellem. Herunder velkomst til nye
forældre, morgenkaffe mv.
5. 5 minutter
Ny SFO leder

Carsten Björnslätt, 46 år, er blevet ansat som ny SFO-leder.
Kommer fra en stilling som SFO-leder i Københavns Kommune
og har tidligere arbejdet som SFO-leder i en længere periode i
Ishøj Kommune.
Carsten starter 1/3-19.

6. 10 minutter
Nyt om:
Tagrenovering
Dialogmøde / Inklusion

Nyt fra Elevråd:
• Madboden, vil gerne udvide åbningstiden. Det
besluttes at KL taler videre med elevrådet om dette
• Vil gerne lave en skoleavis. Det aftales at elevrådet
taler mere med Bjørn som er elevrådskoordinator
• Har deltaget på fælles elevrådsmøde i kommunen
Nyt fra SKB
• Medlemmer af SKB har været på dialogmøde om
inklusion
• Asta har deltaget på skolebestyrelsesseminar
Nyt fra ledelse
• Tagrenoveringen kører som planlagt
• Vi har som planlagt flyttet M1, M3, 8. og 9. klasse til
nye lokaler, hvor vi har sikret at forholdene er ligeså
gode som deres stamklasselokaler
• Karen har deltaget på en stor konference BETT i
England

•
•
•
•

7. 5 minutter
Eventuelt

Madlejr for begge 6. klasse i uge 7
Ansøgning til Nordplus Junior i forhold til vores
Islandslejrskole 2019/2020
Skal skrive udviklingsplan i den nærmeste fremtid
Har en lærer som går på barsel 1/3, ansætter
barselsvikar foreløbig indtil sommer. Pia Lindenhoff er
ansat. 32 ansøgere til stillingen.

Det besluttes, at der på det kommende SKB-møde skal
drøftes skoledistriktgrænser på baggrund af materiale drøftet
på skoleudvalgsmøde.
Der udtrykkes ønske om på et kommende møde at drøfte
skolens årshjul.

