Bestyrelsesmøde mandag d. 23. januar 2017, kl. 18-21
på udskolingen Baunebjergvej

Pkt. 1

Emner

Beslutninger

Godkendelse af referat

Godkendt. Kristina ønsker, at referaterne kommer
ud tidligere.
Dagsorden godkendt.

Godkendelse af dagsorden
Ekstra
punkt

Orientering fra ledelsen

Hans orienterede: Forældreforeningen afholdt deres årlige nytårskur i går. Det var som sædvanlig
en søndag eftermiddag, der var dog færre fremmødte end de foregående år. Måske skal der gøres
mere reklame.
Der var dialogmøde tirsdag d. 16/1. Hans og Morten deltog.
Modtageklasserne på Humlebæk Skole udfases pr.
31/7. Da denne funktion ikke længere eksisterer i
Fredensborg kommune efter denne dato, har vi
været nødsaget til at afskedige 3 lærere pr. 31/7.
Vores læseklasser ophører ligeledes med at eksistere i sin nuværende form. Læsetilbuddet til elever inden for den målgruppe vil foregå på deres
almindelige distriktskole. Der vil blive etableret en
slags “task force” bestående af lærere med specialviden inden for læsning, der så vil rykke ud på de
enkelte skole i perioder for at undervise eleverne i
målgruppen. De nuværende lærere i læseklassen
vil kunne indgå i denne task force.

Pkt. 2

Antimobbestrategi - Oplæg ved Pernille og
Channette
(Bilag)

Chanette og Pernille fremlagde et bud på revideret
antimobbestrategi.
Efterfølgende kom bestyrelsen med kommentarer,
og det blev bl.a. drøftet, hvor grænsen mellem
trivsel og antimobbe arbejdet går.
Der var mange vinkler på, hvordan arbejdet med
mobning kan gribes an, men der var enighed om,
at Pernille og Channette har “frie tøjler” til at arbejde videre.

Pkt. 3

Undervisningens organisering (herunder
holddannelse, valgfag, timetal, skoledagens
længde, elevernes placering i klasser) Oplæg fra ledelsen

Jan og Peter holdt et oplæg om tankerne bag årgangsundervisningen og elevernes progression
gennem skoleforløbet.
Efterfølgende var der drøftelse og debat.

Pkt. 4

Hanne Berg kommer til næste bestyrelsemøde den 1. marts. Hvilke punkter skal vi
fremlægge for / drøfte med Hanne.

Hanne Berg kommer til næste møde. Det blev drøftet, hvilke punkter vil vi gerne vil tale om.

Pkt. 5

Opfølgning og status

Økonomi (bilag)

Der er lige nu et underskud på ca. 50.000 på budgetår 2016.

Pkt. 6

Budget 2017
(bilag)

Hans gennemgik budgettet og baggrunden for dette.
Budgettet blev godkendt.

Pkt. 7

Møde med kontaktforældre

Anders laver et udkast til en dagsorden til kontaktforældremødet i samarbejde med Dorte og Ole.

Pkt. 8

Underretning af hjemmet af elevernes udbytte, herunder elevplan

Punktet udsættes.

Pkt. 9

Evt.

Marianne sender Ole mail vedr. True North ud igen
med henblik på høringssvar.

Deltagere: Anders, Ole, Kristina, Morten, Sebastian, Jakob, Dorthe, Raman, Torben, Chanette, Pernille, Hans, Jan, Peter

