Bestyrelsesmøde mandag d. 8. maj 2017, kl. 18-21
på udskolingen Baunebjergvej

Pkt. 1

Emner

Beslutninger

Godkendelse af referat

Der var ingen bemærkninger til referatet eller dagordenen.

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2

Antimobbestrategi v/Pernille (bilag)

Pkt. 3

Trivselsmåling v/Pernille (bilag)

Pkt. 4

Forsøg med fleksibel tilrettelæggelse af
skoledagen (bilag)

Pernille og Chanette fremlagde det senest revideret
bud på en ny anti-mobbestrategi. De har, sammen
med Jakob Blem og Morten Kruse fra bestyrelsen,
arbejdet med indholdet og formen. Pernille gennemgik kort det reviderede bud. Oplægget er tiltænkt som et dynamisk dokument, der bl.a. indeholder handleplan, der både omfatter en forebyggelses- og en handleplansdel. Disse kan løbende
ændre sig - fx i forhold til konkrete tiltag og samarbejdspartnere på skolen i et givent skoleår. Jakob og Morten kvitterede for det fine arbejde, og
Jakob pointerede samtidig, at det er vigtigt at følge
det, når strategien kommer i spil. Der var enighed
om, at forældrene ogerne måtte være en tydeligere
del af planen og også skrives ind som medspillere.
Bestyrelses udtrykte stor tilfredshed med Pernille
og Chanettes arbejde.
Pernille gennemgik på et overordnet plan resultaterne for trivselsundersøgelsen på Humlebæk Skole. Efterfølgende fremhævede Pernille enkelte resultater, som hun fandt interessante.
Trivselsundersøgelsen er årlig tilbagevende undersøgelse. Nuværende form på undersøgelsen (som
Rambøll står for), har vi kun haft i to år. Det betyder, at vi kan sammenligne med sidste års resultater. Pernille fortalte fx om 3. årgangs resultater. De
var i den lave ende sidste år, hvilket betød at deres
trivsel var mindre god end på de øvrige årgange.
Dette har vi arbejdet målrettet med i løbet i af det
seneste år, og det kan ses i den nye undersøgelse,
hvor eleverne vurderer deres egen trivsel højere.
Efterfølgende var der en drøftelse om resultaterne,
og hvad vi tolker ud af det. Bl.a. blev tallene bag
“ro i timerne”, “er toiletterne rene” og “kommer
lærerne til tiden” fremhævet som ikke tilfredsstillende. Vi arbejder systematisk videre med de resultater som signifikant adskiller sig.
Hans fortalte om en mulighed for et rammeforsøg
med fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen fra
Undervisningsministeriet. Som ledelse følger vi os
ikke klar og har ikke konkrete bud på tiltag, der
dækker på nuværende tidspunkt. Der var opbakning til ledelse for prioriteringen, men Jakob Blem
synes dog, at det er ærgerligt, at personalet ikke
er blevet ordentligt taget med på råd.

Pkt. 5

Undervisningens organisering – oplæg fra
ledelsen

Pkt. 6

Faglighed (herunder læringsmålstyret undervisning)

Pkt. 7

Opfølgning og status
Økonomi (bilag)

Pkt. 8

Skolebestyrelses årsberetning, årsberetning, budgetstatus, oplæg til byrådet vedr.
næste års budget

Pkt. 9

Underretning af hjemmet af elevernes udbytte, herunder elevplan

Jan udfoldede hvordan vi arbejder med begreberne
dannelse og kompetencemål. Jan begyndte med et
historisk tilbageblik på, hvordan begreberne har
udviklet sig på Humlebæk Skole og videre mod
hvordan, vi arbejder med det i dag. Efterfølgende
var der en drøftelse om Jans oplæg. Bl.a. blev begrebet progression og indrestyring debatteret.
Anders begyndte dette punkt med at fortælle om
det brev, som bestyrelsesformændene har sendt til
byrådet vedr. deres bekymring om skolernes pressede økonomi. Hanne Berg har kontakt formændene med positiv respons. I fredags var der ligeledes
et indlæg i Amtsavisen skrevet af 3 socialdemokrater i byrådet, hvor de argumenterer for, at skolerne skal tilføres midler. Hans supplerede med en
orientering fra et budgetmøde i dag, Kommunen
har pt en god økonomi, men de opsparede midler
er øremærket konkrete projekter, der allerede er
besluttet. Desuden er der overforbrug i andre områder af kommunen.
Status på skolens økonomi her og nu: Hans fortalte, at vi er, hvor vi skal være. Der er brugt 25% af
budgettet efter 3 måneder. Det følger planen.
Jan præsenterede et eksempel fra Meebook (program til opbevaring og deling af dokumenter/forløb). Eksemplet er fra et konkret forløb om
den kolde krig i 8.å. I Meebbok lægger lærere deres forløb ud til eleverne, med vedhæftede videoer,
tekster og ikke mindst læringsmål. Elevrepræsentant Kristina fortalte hvordan det er som elev at
bruge Meebook som redskab. Hun er positiv og
synes, det er godt og overskueligt. Desuden er det
altid muligt at gå tilbage og læse op eller repetere
nogle stof - fx optil en eksamen.
Punktet overføres til næste gang

Punktet overføres til næste gang

Pkt. 10

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

Pkt. 11

Evt.

Hans: Der oprettes et ekstra hold på vores kommende 3. årgang. Det kan påvirke økonomien. Der
er stor søgning til skolen. Specielt til 3.-5. årgang.
Der skal ansættes nye lærere. Vi håber, bestyrelsen vil deltage i ansættelsessamtaler. Den nye
teamdannelse er lidt mere kompliceret end de foregående år, da vi ønsker at blande Indskolingsteamsene lidt mere end de foregående år.
Birgitte Geilager: Vi er i gang med at sammensætte de nye teams og fordele det kommende års opgaver. Det er spændende hvor det lander, og processen har indtil videre afstedkommet lidt usikkerhed.
Torben Florin: Ikke så mange ændringer i teams på
Udskolingen.
8.å. har været i Hamborg på studierejse. Kristina:
Arla Breaktime (automat med mælk osv) - Det
overvejes nu, hvilken model der skal vælges og
hvilke betalingsformer, der skal være mulige. Det
er lidt kompliceret, da vi selv skal finde en leverandør af varerne til den.
Dorte Feddersen fortalte om en uddannelsesmesse,
hun netop havde været på. Hun spurgte, hvordan
vi informerer om alle uddannelser, så ikke kun de
gymnasiale uddannelser bliver fremhævet. På
Humlebæk Skole informerer vi bredt, men anerkender at nogle uddannelse kan have bestemte
fortællinger og dårligt image.
Elevrepræsentant Kristina supplerede, at hun føler
sig velinformeret om de forskellige uddannelser.
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