Skolebestyrelsesmøde
torsdag, den 9. maj 2019
kl. 19.00 – 21.00
Referent: Jesper Hansen
HØJELSE SKOLE
Fraværende
1. Høringssvar/besparel
ser
(30 minutter)

Nis (forældrerep.), Asta (forældrerep.), Mads
(elevrep.), Ashley (elevrep.)
Skoleudvalgets referat
(https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordenerog-referater/6fb0949b-003a-49d3-bc73962268ca953f/3D9AD589-1E97-4C9F-9762AAEE9945E404.aspx?agendaid=e3687c79-f0904952-ad98-cc0efa43a017) angående spareforslag
blev gennemgået og drøftet med særligt henblik på
indgangsvinkler til høringssvar.
[Punktet blev overskredet tidsmæssigt med samlet
40 min, hvortil dagsordenens resterende punkter
tidsmæssigt blev nedskaleret]

2. Økonomi
(15 minutter)

Økonomien blev overfladisk gennemgået uden større
bemærkninger.

3. Principper
(15 minutter)

Punktet udgik.

4. Skoleudvikling
(15 minutter)

DM i skoleudvikling fra Skole og Forældre,
konkurrence som der skal indleveres materiale til i
oktober.
[Punktet blev udskudt til næste SKB-møde]

5. Oplæg til
”Velkommen som nye
forældre”
folder
(15 minutter)

Stine fremlagde udkast til ’Velkommen som nye
forældre’-folder.
Der var positive tilkendegivelser. Folderen vil blive
sendt rundt til SKB, hvor der kan gives redigeringsog indholdsinput.

6. Oplæg til nyhedsbrev
fra
forældrerepræsentant
er i SKB

Sille fremlagde udkast til nyhedsbrev. Udkastet vil
blive sendt rundt til korrigering og revision.
Nyhedsbrevet vil blive udsendt ultimo maj.

(15 minutter)
7. Nyt fra
SFO
Elever
(5 minutter)

SFO
•
•

•
•

I gang med at købe ny bus
Forældre må meget gerne huske at melde
fravær særligt i ferieperioder, så
personalebesætningen kan tilpasses bedst
muligt
Arbejder med forskellige nye tiltag, herunder
ny opvaskemaskine
Yderligere forskellige mindre tiltag og nyheder
blev gennemgået

Ledelse
• Skriftlige afgangsprøver har været afviklet
uden større komplikationer
• Vi har nu tre lærere på barsel
• 4. klasse har vundet Køge mesterskabet i
svømning, og skal til Aarhus for at deltage i
landsmesterskabet
• 5. klasse har deltaget i Naturfagsmaraton
• Fordybelsesdage den 20.-23. maj, alle forældre
er den 23. maj inviteret til kulturfestival fra kl.
16:30-19:30
• Genbesøg af Islandske-elever i perioden 20.24. maj
8. Punkter til næste
møde (5 minutter)

9. Eventuelt (5
minutter)

•
•

DM i skoleudvikling se punkt 4
Rundvisning i de nye PLC-lokaler (Pædagogisk
Læringscenter

