Skolebestyrelsesmøde
tirsdag, den 10. april 2019
kl. 19.00 – 21.00
Referent: Jesper Hansen
HØJELSE SKOLE
Fraværende
Stine (deltog fra kl. 20), Lars
1. Evaluering af
kontaktforældremøde

Virkelig flot årsberetning og godt arrangement. Der
blev lavet meget og god reklame for arrangementet.
Dog deltog der kun i omegnen af 20-25 forældre.
Til næste år kan det overvejes, at ændre noget af
indholdet på aftenen, eksempelvis at tilbyde mad og
vin, banko eller tombola eller noget som involverer
eleverne.
Det er svært, at gøre det bedre end det har været
gjort i år, masser af god reklame og et kendisnavn.
Alligevel er deltagerantallet meget lavt.

2. Økonomi

Økonomien blev gennemgået af KL. Både skole og
SFO kom ud af 2018 med et pænt overskud. Alt
overskuddet er blevet overført til dette års budget.
Det blev kort drøftet hvilke spareforslag som
skoleudvalget har mulighed for. I forbindelse med
skoleudvalgsmødet den 8/5 vil der være en del
bilagsmateriale udsendt den 9/5.
Besluttet at bibeholde SKB-mødet den 9/5 selvom
der er kort frist til at læse diverse materiale.

3. Principper

Forældrerepræsentanterne har holdt formøde og
gennemgået alle skolens principper.
Der er en enkelt skrivefejl vedr. princip for
lejrskoler, hvor der står at der skal afholdes hyttetur
i 4.-klasse, det korrekte er dog i 5.-klasse. [Dette er
nu ændret]
Ønske om at lave et princip for kommunikation.
Dette skal tages op som et af de første punkter til
næste skoleår.

4. Kommunikation

KL gennemgik de forskellige typer af kommunikation
fra skole til hjem.

Forældrerepræsentanter fra SKB laver til næste
møde oplæg til ’Velkommen som nye forældre’folder samt oplæg til et nyhedsbrev som sendes ud i
forsommeren.
SKBs årsberetning sendes ud til alle forældre via
Intra.
5. Timefordelingsplan

Timefordelingsplanen blev gennemgået af JH. SKB
godkender overvejelserne og fordelingen af timer.
Der blev orientereret om at folkeskoleforligskredsen
har indgået ny aftale (dog er den endnu ikke
vedtaget som lov) som for Højelse betyder, at
mellemtrinet og udskolingen får forlænget deres
samlede skoleår med 50 minutter. Dette er
imødekommet ved at indlægge en 10 min pause
hver dag mellem 6. og 7. lek.
Der blev orienteret om ny lov, hvor der bliver et
obligatorisk 2-årigt valgfag som starter i 7. klasse
og afsluttes med prøve i 8. klasse, og dermed tæller
med i beregningsgrundlaget for folkeskolens
afgangsprøve.

6. Nyt fra

SFO
Nye april-børn er startet op med 28 børn.
CB vil i denne kommende tid have særligt fokus på
synlig pædagogik i et børneperspektiv.
Elever
[Elevpunktet blev fremrykket til efter punkt 2]:
Madboden kører stadigvæk.
Der er et ønske om at gå videre med avisprojektet,
som tidligere blev fremlagt på SKB. Sille, Ashley og
Mads taler videre om projektet, og prøver at få en
skoleavis op at stå næste skoleår.
Repræsentanter fra elevrådet har været til temadag
med forvaltningen og alle skolernes ledelser om
hvordan der kan være mere elevinddragelse i
folkeskolen.
Elevrådet tager på elevrådstur til Sct. Nikolai Skole
efter påske.
Generelt
Kulturfestival den 23. maj
Fra 16:30-19.30 hvor alle forældre og søskende er
inviteret. Der vil være forskellige kulturelle indslag
som eleverne har arbejdet med i ugen op til samt
mulighed for at købe mad.

Genbesøg fra Island uge 21, samme uge som
kulturfestivalen.
Sidste skoledag 24. maj
Skriftlige prøver start fra den 6. maj
Lukket dagsorden
7. Punkter til næste møde
(5 minutter)

Principper
Skoleudvikling
Høringssvar / besparelser
Oplæg til ’Velkommen som nye forældre’-folder
Oplæg til nyhedsbrev fra forældrerepræsentanter i
SKB

8. Eventuelt (5 minutter)

Fra Forældre
Der bliver spurgt, om skolen har en politik
vedrørende lærere som danner par privat og indgår i
samme klasseteam. Ledelsen svarer, at det er der
ikke en politik om, men at der naturligvis er en
bevidsthed om, at der principielt og potentielt er
mulige indbyggede komplikationer heri.
KL anmoder om den eventuelle mulighed for, at hele
skolens pædagogiske personale kan komme på
fælles konference den 3/9. Dette betyder dog, at
der ikke vil være noget fast personale på skolen.
Forældrerepræsentanter i SKB spørger, om
muligheden for at forældre kan overtage
undervisningen den pågældende dag, hvilket KL
bekræfter.
SKB beslutter, at det er en god idé, som der gerne
må arbejdes videre med.

