Skolebestyrelsen

Hvidovre 8. januar 2018
(Senest redigeret)
Tirsdag den 16. januar 2017 kl. 18.00 – 21.00 i personalerummet
Der serveres forplejning ifm. mødet
Mødeleder: Lars (formand)
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Referat
O = Punkter til orientering
D = Punkter til drøftelse
B = Punkter til beslutning
1. Elevrådet (O)

(10 min)

- Elevrødderne orienterer
1. Udluftningen mangler i klasserne
2. Eleverne piller ved cyklerne ved brandalarm
3. Der er nogle små klasselokaler med mange elever, og store klasselokaler med få elever

2. Meddelelser (O)

(20 min)

A) Formanden
Trafiksikkerhed artikel i Hvidovre Avis. Lars svarede tilbage. Ny forælder skrev ud i forhold til trafik,
skolepatrulje. Kort svar fra Lars, punktet er på senere.. Henvendelse fra en forælder om ønske om at
skifte skolefotoudbyder, vi tager punktet på senere.

B) Skoleledelsen
Vi har fået bevilliget 100.000 kr fra legepladspuljen til at få lagt kunstgræs og få etableret mål i den eksisterende boldbane i skolegården. Arbejdet går snart i gang.

C) MED-udvalget
Orientering om revidering af brand og evakueringsplan så der kommer opstilling på græsset, rygepolitik,
retningslinier om forflyttelser for alle ansatte i forbindelse med besparelser. Inklusionshandleplanen blev
præsenteret, og der skal arbejdes videre med hvordan den bliver implementeret.

D) SFO-forældrerådet
E) Skolekontaktrådet
Procedure for valg til skolebestyrelse, 10 årsplan for skolernes fysiske rammer, kvalitetsløft i forbindelse m
ed at gå fra 11 til 9 skoler, flydende skoledistrikter.

F) Kontaktforældre – det har vi ikke
G) Andre
3. Nuværende status på Avedøre Skole (O & D)

(30 min)

-

Fra indblik til overblik
Organisering af ledelsen
Økonomi og personalesituationen
Kortsigtet- og langsigtede planer

-

For mange ansatte, opgaveoversigter bliver gennemgået, de forskellige støtteforanstaltninger på
skolen AKT, støttetimer m.m. bibeholdes
Nyt skema, dække for manglende personaler.
Tydelighed og åbenhed overfor forældre og elever, afdelingsopdeling, ansvarsopgaver.

-
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-

-

Underskud på 5,6 mil lige pt. Arbejder på at få overblik over hvor mange lærere som vi har overansat, og at vi håber på at situationen udligner sig i løbet af foråret, ved frivillige forflyttelser. Samtidig
skal vi af med flere medarbejdere i efteråret 2018, da der kommer personaler tilbage fra barsel, og
igen i foråret 2019. Kommunen arbejder på at eftergive noget af den oparbejdede gæld. Der er lukket ned for alt uddannelse i den kommende periode. Puljer af rådighedstimer, bliver ændret så de
kan bruges mere optimalt. Der bliver overvejet klassesammenlægninger og nedlæggelse af turbohold.
Hvad er det for en historie vi fortæller ud til børn og forældre i forhold til “den fattige skole”. Hvordan
kan børnene være med til at fortælle den gode historie fremadrettet.

4. Budget 2018 (D & B)
-

(20 min)

Fremlæggelse og gennemgang af driftbudget
Evt. godkendelse

Budgettet er normalt igennem en længere proces, men på grund af omstændighederne har denne proces
været komprimeret til ikke at være i udvalg, men har været en proces hos Lars Reckmann fra PLC og René.
Det har lærerne været indforstået med.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Driftsbudgettet skal godkendes af skolebestyrelsen.
Todelt budget; fællesbudget og fagkonti
Fagkontibudgettet er der ikke skåret i..
Fællesbudgettet er der skåret i, skolegård, inventar, kursus og uddannelse
Besparelse på ca 250.000 i forhold til sidste års driftsbudget..
Budgettet er vedtaget...

5. Arbejdsfordelingen 18/19 (O & D)

(20 min)

-

Fremlæggelse og gennemgang af procesplan

-

Ens afholdelse af MUS samtaler. De bliver afholdt i januar og februar for lærerne og lidt senere for
SFO personalet, René har lavet en fælles skabelon, som bliver delt med medarbejderen forud for
samtalen.
Procesplan for arbejdsfordeling, januar-juni 2018,
Skolebestyrelsen orienteres løbende.

-

6. Trafiksituationen (D & B)

(20 min)

-

Forslag til tiltag og kontakt til Per Jensen
Elevernes sikkerhed og den positive fortælling

-

Varige problemer at forældre ikke overholder de parkeringsregler der er omkring skolen.
René har tryllet med bevilling af en bom som bliver sat op ved den første brandvej.
Forslag til at oprette ”afsætte” zone på Byvej, og så åbne op ind til skolen den vej.
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-

Tydeligere afmærkning i “standsning forbudt zonen”
Forslag om at skrive ud til forældrene, kampagne med henstilling til de “ulovligt parkerede”, kampagne hvor elever og forældre står ude på området ved skolestart.
René inviterer “trafik” Per ud at se på flere muligheder.

7. Forslag til- og prioritering af kommende punkter (D)

(10 min)

- Skolefoto, evaluering af udbyder
- Skolebestyrelsesvalg, foråret 2018
- Ansættelsesudvalg i forbindelse med skolelederansættelse,
- Skolebestyrelsesmøder den 11 april og 17 maj kan René ikke deltage i , han foreslår nye datoer og sender
det ud.

8. Eventuelt (O)

(5 min)

Lukket dagsorden (5 min)
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