Bestyrelsesmøde torsdag d. 1. september 2016, kl. 18-21
på udskolingen Baunebjergvej

Pkt. 1

Emner

Beslutninger

Godkendelse af referat

Referat godkendt
Der var enighed om fremadrettet at gøre referatet
noget fyldigere.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt
Præsentation af elevrepræsentanterne i
bestyrelsen Freja og Christina fra 9Å
Pkt. 2

Drøftelse og godkendelse af oplæg til årshjul.
(bilag følger)

Hans orienterede om de ændringer, der er
foretaget i den dynamiske årsplan - fx variation i
skolehverdagen, lektier/faglig fordybelse,
læseklasser (status-hvordan går det). Årshjul er
stamsted, hvorfra årsplanen udarbejdes. Årshjul
strammes op, punkter skal kun på en gang
medmindre, der er presserende grunde.
Det væsentlige spørgsmål: Har vi fået lavet en god
skole for eleverne?
Der ønskes drøftelse af problemstillinger, hvor
bestyrelsen kan bidrage.
Knaster og problematiseringer må gerne indgå.
Beslutning: Årshjulet som det foreligger nu, er
det vejledende dokument for udarbejdelse af
dagsordener

Pkt. 3

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

Tilrettet princip blev fremlagt og drøftet
Sebastian: Der ønskes en indledning på alle
principper - præambel. Sebastian giver et bud på
et sådant. Hans henviste til formen på tidligere
principper. Fodnote om seneste behandling bør
fremgå.
Christina: Eleverne tilskrives en større rolle. Drøftelse af om man kan pålægge eleverne at arbejde
på denne måde.
Morten: Uambitiøst i forhold til forældrenes
inddragelse fx "Det er skolens opgave at inddrage
forældrene" i forhold til indhold og afvikling af
møder, målsætning - Hvad vil skolen med
forældrene. Drøftelse af dette på endnu et møde,
Sebastian og Morten skriver udkast, Hans deltager
evt.

Pkt. 4

Oplæg fra Red Barnet om antimobbestrategi
(bilag)

Omfattende oplæg fra Red Barnet.
Afsøgende arbejde om hvilket niveau, der skal
være for antimobbestrategien på HS, sættes i
gang.
Hvordan arbejdes der i virkeligheden med
antimobning allerede nu.
Vurdering af vores antimobbestrategi. Bliver den
anvendt? Virker den? "Find børnene"?
Pernille kommer med et oplæg om hvordan
virkeligheden er på næste møde som afsæt til en
drøftelse og afdækning af behov for indsats.
Beslutning: Oplæg fra ledelsen på kommende
møde, hvor de også forholder sig til den
nuværende antimobbestrategi.

Pkt. 5

Opfølgning og status

Økonomi

IT

Sebastian har fået tilsendt et økonomimateriale.
Sebastian finder denne form fyldestgørende.
Beslutning: Økonomiopgørelse sendes en gang
om måneden til bestyrelsen.
Situationen på skolen ser generelt bedre ud end
forventet selvom økonomi i kommunen er fortsat
belastet.
Forældrearbejdsdag blev succesfuldt gennemført.
Der er ved at blive udarbejdet en perspektivplan
for Humlebæk Skoles bygninger. Forventes færdig
i 2016.

Pkt. 6

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

Mortens dagsordenforslag er blevet godt modtaget
af de andre Skolebestyrelser. Ledelserne på de
øvrige skoler er orienteret.
Morten er villig til at deltage i planlægningen af
dialogmødet. Hans melder punkter og Morten ind.

Pkt. 7

Evt.

Elevrådet planlægger en hel elevrådsdag, hvor der
arbejdes med ønsker til elevrådets virke.
Eleverne skal på maillisten
Christinas deltagelse på maillister checkes

Deltagere: Anders, Morten, Sebastian, Dorthe, Christina

