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Kommentar:
Rettelser og kommentar til seneste
referat
Vi starter mødet med orientering fra Stine, Stevns Kommunes rygestopkonsulent
- Orientering om sidste års projekt.
- Kommende projekter.
Referat fra bestyrelsesmødet den. 18 august blev godkendt med bemærkning om, at de fire årlige
forældredage skulle snart udmeldes til forældrekredsen. Endelig blev det oplyst, at Torben Rønnebæk repræsenterer H. Klasserne.
Stine Rehn fortalte om rygeprojektet, som er i samarbejde med Faxe, Køge, Solrød og Greve Kommuner. Der blev givet en status fra det første rygestophold for elever, hvor 1 elev stoppede. Rygestopkurset foregår foreløbig i elevernes undervisningstid, men på løbende dage. Der bliver udlært 2
nye lærere, da den udlærte lærer har ønsket at stoppe med denne arbejdsopgave.
1.
Meddelelser:
a) SB Formand
Orientering:
MKN
Siden sidst m.m.
Åbent Hus i Folkeskolen er den. 1. oktober 2014. Emnet tages under punkt 6.
Brev om skolebussernes afgangstider blev drøftet og besluttet, at der skulle besvares af skolebestyrelsesformanden. RT tager en kontakt til præsterne for undersøgelse af, om der er problemer med
bustiderne.
b) Ledelsen
Orientering:
RT/JOH
Siden sidst m.m.
JoH orienterede om status i udbygningen af Fysik/kemi lokale, som forventes færdigbygget til udgangen af uge 43. Ansættelse af ny afdelingsleder, som inviteres til et kommende skolebestyrelsesmøde. Der er ansøgningsfrist på børnehaveassistentstillingen den. 12. september 2014.Til ansættelsesudvalget blev valgt MieVestervang-Høgh og Torben Rønnebæk.
RT informerede om skolefodbold, hvor drengene havde vundet deres første 2 kampe og pigerne
havde tabt deres første kamp. Afholdelse af personalefest den. 5. september for alt personale. Lektiehjælp for 7.-9. klasse blev der givet status på, hvor der er lagt INFO på skolens hjemmeside. Ansøgning på ombygning af Design & Håndværk bliver behandlet i Børneudvalget den. 23. september
2014.
c) SFO
Orientering:
LL
Siden sidst m.m.
Lektiehjælp og understøttende undervisning er første arbejdsområde, som den nye afdelingsleder
og Lene Lousdal. Der er discofest i Krudthuset den. 12. september 2014.

d) Medarbejdere

Orientering:
NC/PE
Siden sidst m.m.
Det er stadigvæk et ønske fra personalet, at motionsbåndet for de ældste elever rykkes til tidligere
på dagen. Det blev nævnt, at der i en periode undervises i faget fysik/kemi i ikke faglokaler, da faglokalet ombygges. Det er en stor udfordring for personalet, at tid til samarbejde og forberedelse til
undervisningen er en stor udfordring. Tidsplan for Crecea blev nævnt, da der også skulle findes tid
til den arbejdsopgave.
e) Elevråd
Orientering:
Clara/ JoaSiden sidst m.m.
chim
Der var ingen elevrepræsentanter. Elevrådet har konstitueret sig og Clara blev genvalgt som formand for elevrådet.
2.
Principper
Orientering og kommenteres:
-Idræt
Alle
-Forældresamarbejde
Alle
og skole/hjem samtaler
Bilag er udleveret
Det vedlagte bilag for faget Idræt var bestyrelsen glade for og JoH arbejder videre med brevet og
sørger for, at det bliver udsendt til alle forældrene.
Mie Vestervang-Høgh meldte sig til arbejdsgruppe for udarbejdning af principper for Idræt.
Arbejdsgruppe for Forældresamarbejde og skole/hjem samtaler blev Martin Bach-Jacobsen og
Margrethe Knudsen samt JoH.
3.
Skolereform
Gennemgang af dagligdagen
JOH
JoH gennemgik et eksempel på en klasses skoledag. Det aktuelle eksempelv var 7B. Der var mange
spørgsmål og debat til indlægget.
4.
Fastlæggelse af møderække
Alle
Følgende datoer blev godkendt: 7. oktober 2014, 26. november 2014, 19. januar 2015, 3. marts
2015, 22. april 2015 og 2. juni 2015.
5.
Udpegning af medlem til SB
I må gerne have nogle emAlle
fra det lokale erhvervsliv
ner/navne med.
JoH kontakter den lokale Erhvervsforening – Hårlev Borger & Erhvervsforening for udpegning af 1
person til skolebestyrelsen.
6.
Lærernes dag
Bilag er udleveret
Alle
Den 5. Oktober er Lærerens Dag og bestyrelsen har modtaget brev herom. Martin Bach-Jacobsen
formulerer et udkast, som konstruktivt kan bruges, da bestyrelsen gerne vil gøre noget synligt på
den pågældende dag.Brevet er tænkt, som et brev til klassernes forældreråd på hele skolen.
7.
Økonomi
Bilag 1.
JOH
Der var nogle spørgsmål til JoH, som han ville undersøge og vende retur med besvarelse til skolebestyrelsen.
8.
Sygefravær
Bilag 2.
JOH
Det blev positivt konstateret, at sygefraværet i skoledelen var ekstremt lavt og sygefrværet i SFO
var stigende fra maj måned og foreløbig til august måned 2014. Sygefraværet kunne tilskrives usikkerhed om arbejdsopgaven i det aktuelle arbejde grundet med den nye skolereform.
9.
Eventuelt
Informationsmødet om lektier udgivet af Stevns Kommune var der 2 deltagere. Bestyrelsen syntes,
at initiativet var godt.

