Referat af skolebestyrelsesmøde

Skole: GL. Hjortespringskole
Dato: 18.08.22 KL 17.30-19-30
Mødested: Personalerum på GLH.
Indbudt:

Indbudt elever:
Skolens ledelse
Afbud
Mødeleder
1
2.

3.

Anne Correll, Cille Thomsen, Anne Poulsen, Bernd Meier-Larsen, Michael
Jespersen, Karina Kreipke, Rene Brohammer, Kenneth Winther, Samira Akbari,
Malene Brasch
(endnu ikke valgt)
Kenneth, Helle
Karina
Michael og Kenneth

Godkendelse af referat og Dagsorden
Godkendt
Elevrådet
Der er først elevrådsmøde på mandag. Derfor er der
endnu ikke valgt formand og næstformand.
Meddelelser:
Formand:
Intet nyt
Skoleledelse:
Skolebestyrelsesinternat: den 4. og 5. november 2022.
Programmet blev uddelt på mødet
Vi tager punktet på til næste møde, og tjekker op på
tilmeldinger.
Rundt på forældremøderne i næste uge den 25/8 kl.17:
Udskoling: Anne/Cille
Mellem A og C: Anne/Michael
Yngste A: Helle
Yngste C: Samira og Bernd
Villa: Kenneth
Vi har en folder, som man kan støtte sig til. Og vi skal
gerne have valgt 2 medlemmer (Anne ønsker at træde
ud og vi mangler i forvejen 1 medlem).
LAR-projekt:
Der skal bygges et sundhedscenter, - de sidste
godkendelser hos Sundhedsministeren mangler. Dette
byggeri vil give nogle afledte effekter, som vil påvirke

5minutter
10 minutter

20 minutter

os. Det vil bl.a. blive svært at afvande dette område.
Det har dette projekt fokus på.
Vi har et par vakante pædagogstillinger. Der er samtale
på mandag.
Arbejdsgrupper: intet nyt
Personale:
Vi er kommet godt i gang. Der er startet flere nye
kollegaer.
Introuge for udskolingen i uge 32.
5. og 8. klasse skal snart på lejrskole.
Hospitalsprojekt for 9/10.a i efteråret.
26/8: specialskolernes idrætsdag her i Herlev. Det plejer
at være en rigtig god dag.
Her er pt. meget varmt – vi havde en drøftelse af
kulde/varme problematikken.
Skolerådet:
Der er møde på torsdag den 25/8 kl. 19. Michael er rep.
Kommunalbestyrelsen:
Der er et mer-forbrug på det specialiserede område på
12 mio kr. På skolerne skal der findes 3 mio kr. Det
forventer man vil fortsætte. Så de penge skal findes i
det kommende budget, - der skal spares.

4.

Punkter på dagsorden:
•

Velkommen tilbage

Beslutning:
De fleste af skolebestyrelsesmøderne starter kl. 17 eller
17.30. Der serveres sandwich eller lign. og lidt sødt.
Dokumenter til skolebestyrelsen kan findes på Aula
under gruppen ”Skolebestyrelse”.
Drøftelse:
• Meddelelsesbogen (Kenneth)
Se bilag som er vedhæftet.
Meddelelsesbogen er indført i den danske folkeskole
fra dette skoleår. Den erstatter elevplanen og skal have
fokus på elevens ressourcer.
Beslutning:

70 minutter

Bestyrelsen er enige om at vores nuværende status/handleplaner lever op til de krav, der er til
meddelelsesbogen.
Det er vigtigt, at det er dynamisk dokument og
elementer kan tages ind løbende i samarbejdet mellem
skole og hjem.
Kenneth, Cille, Malene og Bernd formulerer et udkast til
principper for meddelelsesbogen.
Men arbejder allerede videre med en lille justering af
status-/handleplanen.

Drøftelse:
•
•

Status på økonomi og merforbrug på det
specialiseret område. (Kenneth)
0,5% besparelse.

Kenneth fortæller om merforbruget og de
konsekvenser det får. Kenneth præsenterer et
“sparekatalog” som bliver udgangspunkt for en debat.
Beslutning:
Der skal være et generelt fokus på at spare og tænke
over, hvordan pengene bruges.
Der skal også være fokus på, at det ikke påvirker
arbejdsmiljøet for meget, - det vil have en afledt
negativ indvirkning på børnene.
I budget 2023 skal der spares 0,5%. Det skal
skolebestyrelsen være med til at prioritere.
Der er høringsfrist til budgetforslaget den 2/9-22. Input
sendes til Michael.
Michael og Kenneth taler sammen omkring et
høringssvar. Og Michel sender det i sidste ende afsted.
Drøftelse:
•

Tanker om indsatser for det kommende
skoleår.(evt inkl et årshjul)

Se evt. bilag
Beslutning:
Udskudt til næste møde.

5.

Evt.
Sundheds og omsorgspolitik på næste gang

10 min

Tema på kommende møde:
- Hvordan arbejder vi på vores tværfaglige
konferencer? Og status-/handleplaner…

Referent: Helle

