Skolebestyrelsesmøde
tirsdag, den 5. marts
2019
kl. 19.00 – 21.00
Referent: Jesper Hansen

HØJELSE SKOLE

Fraværende
Finn Jessen, Jonas Thygesen, Jannie
Engskov, Mads Simonsen, Ashly Morton,
Helene Højmose

1. 20 minutter
Velkommen til Carsten Björnslätt

Præsentation af Carsten, ny SFO-leder.
Carsten kommer fra en stilling som SFOleder i Københavns Kommune, tidligere har
han også været SFO-leder i Ishøj Kommune.

2. 20 minutter
Kontaktforældremødet

Knud Romer kommer og holder foredrag til
arrangementet den 20/3.
Indhold på mødet: SKB skal afholde
årsberetning, KL vil gerne fortælle om 21st
Skills.
KL indgår i dialog med Knud Romer vedr.
nærmere indhold af hans foredrag.
Besluttet at Sille og KL indleder med
henholdsvis årsberetning og konkretisering
af skolens arbejde med 21st Century Skills.
Sille og KL koordinerer hvem der siger hvad i
velkomst og beretninger.
Aftalt at invitere kommende 0.klasseforældre via velkomstbrev sendt fra
skole/SFO.
Sille sender pr materiale ud som kan
omdeles.

3. 15 minutter
Principper. Bilag følger.

Det foreslås at forældrerepræsentanterne i
SKB mødes og gennemgår de nuværende
principper inden det kommende SKB-møde.
Nis inviterer til dette.
Sille vil ved lejlighed sætte principperne
grafisk op.

Aftalt at det medsendes relevante principper
til punkter på dagsordenen fremadrettet.
4. 15 minutter
Kommunikation. (Aula)

Kommunikation fra skole til hjem blev
drøftet, uafhængigt af Aula.
Besluttet at ledelsen går videre med vurdering og
overvejelser vedrørende kommunikation fra
skolen til hjemmet særligt med henblik på Aulas
forskellige funktionaliteter

5. 20 minutter
Udviklingsplan 2019-2021

KL gennemgik uddrag fra skolens
udviklingsplan for 2019-2021.
Udviklingsplanen har følgende fokuspunkter:
• Inkluderende fællesskaber og økonomi
• Intern dialog og samarbejde med
fokus på Professionel kapital, fælles
mål og professionel dømmekraft
• 21st Skills og Deep Learning

6. 10 minutter
Økonomi

Grundet skred i tidsplanen udskydes punktet
til næste møde.

7. 10 minutter
Nyt fra

Ledelse:
• Tagrenoveringen går som planlagt
• 23/5 inviterer skolen alle forældre til
en kulturdag
• Afholder forældremøde for nye 0.klasseforældre den 19/3
• Det er fra forvaltning besluttet at
adgang til Intra fra midt april kun kan
tilgås via unilogin
(alle forældre kan se deres unilogin
via mit.uni-login.dk)
Forældre:
• Der afholdes Skensved Dejligst den
14/6

8. 5 minutter
Eventuelt

