Bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. december 2016, kl. 18-21
på indskolingen Gl. Strandvej

Pkt. 1

Emner

Beslutninger

Godkendelse af referat

Godkendt med en beslutning om, at møde med
kontaktforældre drøftes under punktet eventuelt

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 2

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

Det blev drøftet hvilke dele af punktet, vi skal drøfte yderligere og i hvilken form. Der foreligger på
nuværende tidspunkt ikke nogle egentlige principper for valgfag, timetal, skoledagens længden,
elevernes placering.
Ledelsen udarbejder et oplæg til næste møde, der
beskriver, hvordan vi arbejder med organisationen
og progressionen i forbindelse med årgangsundervisning på Humlebæk Skole.

Pkt. 3

Opfølgning og status

Økonomi (bilag kan ikke vedhæftes pga systemproblemer)

Hans gav et økonomioverblik. Han forventer, at vi
kommer ud med et neutralt resultat eller et lille
underskud.

Pkt. 4

Eventuelt

Møde med kontaktforældre afholdes tirsdag den 7.
februar kl. 19-21. Anders sender et forvarsel ud
inden jul i samarbejde med Marianne. Invitationen
med dagsorden drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Anders laver udkast.
Hans informerede om, at byrådet har valgt at nedlægge kommunens modtageklasser som er placeret her hos os. Det betyder en ændring af vores
ressource pr. 1/8-17, som desværre kan betyde, at
vi er nødt til at justere antallet af ansatte.
Desuden overvejer byrådet at nedlægge læseklasserne i sin nuværende form. Læseklasserne er
også placeret på Humlebæk Skole. Det er ikke
fordi, man ikke vil tilbyde læseklassens målgruppe
hjælp, men der er et ønske om, at gøre det på en
anden måde og gerne på deres egen distriktsskole.
Hans gav en kort status på værdiprocessen og et
kort referat fra det første arbejdsgruppemøde. I
skrivende stund er de 3 værdier der udvalgt: Fællesskab, ambitioner og dannelse. Anders og Jacob
deltager i styregruppen.

Deltagere: Anders, Hans, Jan, Peter, Torben, Birgitte, Dorte, Ole, Jacob, Morten, Sebastian Raman (elev) og Christina (elev)

