Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. november 2016, kl. 18-21
på udskolingen Baunebjergvej
Emner

Beslutninger

Pkt. 1

Værdiproces – oplæg ved Morten Gjøl

Hans orienterede om værdiprocessen og hvad der
er sket i den seneste tid. Lørdag d. 12/11 havde vi
den samlede personalegruppe til en arbejdsdag.
Tirsdag d. 15/11 havde vi inviteret alle forældrene
til en “værdiaften”. Desværre var fremmødet lille,
men de forældre der mødte op, havde en god og
produktiv aften. Elevrådet var også repræsenteret
og ydede et virkeligt flot stykke arbejde med
spændende input.
Efterfølgende præsenterede Morten Gjøl tankerne
om hvordan han vil hjælpe os med at facilitere og
styre værdiprocessen her på skolen. Det er skolens
ledelse, der har etableret kontakten til Morten.
Morten har med stor succes tidligere arbejdet
sammen med nogle fra ledelsen. Bl.a. på Nivå Skole og på Langebjergskolen.
Efterfølgende blev oplægget drøftet

Pkt. 2

Godkendelse af referat

Referat godkendt

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Pkt. 3

Den åbne skole – eftersyn af princip (se
nuværende på hjemmesiden) (bilag)

Jan præsenterede sit oplæg om, hvordan vi arbejder med ’Den åbne skole’ og ’varieret undervisning’ - med udgangspunkt i skolebestyrelsens arbejde med principperne.
Morten kommenterede på oplægget, som han synes var rigtig fint og flot illustrerede de utrolig
mange ting og projekter Humlebæk Skole har i
gang. Slutteligt kommenterede Morten på det, som
Jan også var inde på - nemlig at vi som skole skal
være varsomme med, at samarbejdet med eksterne aktører (Den åbne skole) ikke tager overhånd,
at vi husker den almindelig skoledagligdag. Desuden savnede han lidt mere samarbejde med erhverslivet.
Der blev talt om, at det er vigtigt at kommunikere
bredere ud om alle de ting, der foregår i forbindelse med Den åbne skole og Variation i undervisningen.

Pkt. 4

Den varierede skoledag (bilag)

Slået sammen med punkt 3

Pkt. 5

Drøftelse og godkendelse af oplæg til princip om skole/hjem samarbejdet.
(bilag)

Princippet om skole-hjem samarbejdet er godkendt.

Pkt. 6

Skolens budget (næste år) (bilag)

Hans opfordrede bestyrelsen til at overveje fokusområder i det kommende års budget, med udgangspunkt i de principper som der tidligere er
udarbejdet

Pkt. 7

Undervisningens organisering (herunder
holddannelse, valgfag, timetal, skoledagens længde, elevernes placering i klasser)
- indledende drøftelse

Indledende drøftelse. Punktet videreføres, med
fokus på hvilke principper og dokumenter der ligger bag disse punkter.

Pkt. 8

Opfølgning og status

Økonomi (bilag)

Opfølgning på økonomi

Pkt. 9

Aktuelle emner i øvrigt, herunder nyt fra
ledelsen, personalet og elever

Hans: Vi har ansat en barselsvikar til Lines barselsvikariat. Teknisk serviceleder Claus Melander
er blevet afskediget. Da det er en verserende personalesag, kan han ikke siger mere om det på
nuværende tidspunkt.
Elevrådet og Hans kommer med et udkast til en
plan for et køleskab med egne og Arla produkter.
Et koncept udviklet af Arla

Pkt. 10

Evt.

Deltagere: Anders, Ole, Jacob, Sebastian, Dorthe, Morten, Hans, Jan, Peter

