Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 27. september 2017
kl. 18.00 på Fredensborg Skole, Vilhelmsro afd., Humlebækvej 10
Mødeleder: Susanne Bremer
Afbud: Pernille Brock Fors, Pernille Aagaard
Uden afbud:
Kom for sent:

8. Godkendelse af referat og dagsorden
Punkt 9 og 10 gennemgås før dette punkt

Godkendt med følgende tilføjelse
til punkt 5:
Skolebestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet med Forældreforeningen i Karlebo med henblik på at fastholde og udvikle et
attraktivt udeskole koncept på
Fredensborg Skole inden for den
mulige økonomiske ramme.
Der udarbejdes faktaark baseret
på 48 og ikke 45 elever, som beskrevet i punkt 5.

9. Orientering om 10. kl. samt forslag til arbejdsmiljøregler i 10.kl. v/ Simon S. Jensen koordinator 10. kl.
10. klasse har været i gang i godt seks uger. Der er pt. indskrevet 57 elever, og efter tre ugers introprogram er undervisningen i gang på 3. uge. Simon giver en orientering.
Bilag

Orientering samt forslag til arbejdsmiljøregler blev taget til
efterretning.

10. Trivselsrapport v / Helle Funch afd. leder
Fredensborg Skole foretog seneste trivselsmåling i foråret
2017. Skolebestyrelsen præsenteres for resultatet af denne
samt hvilke fokuspunkter skolen har som opfølgning.
Bilag

Orientering blev taget til efterretning. Der blev rejst forslag om en
mere systematisk tilbagemelding
til de enkelte klasser. Det sikres
fremadrettet.

11. Høring af Børne- og Ungepolitik for Fredensborg
Kommune. Frist for kommentarer den 2.10
Der er tale om mindre ændringer i det reviderede udkast.
Politikken indeholder fortsat fem temaer, hvor ét tema har
ændret ordlyd. ’Inklusion’ foreslås benævnt ’Inkluderende
fællesskaber’ og er i tråd med både statens og kommunernes fokus på ikke kun anerkendende fællesskaber, men også inkluderende fællesskaber.
Bilag

Ændringerne i det reviderede udkast blev taget til efterretning.
Der udarbejdes et høringssvar,
hvor skolebestyrelsen anerkender
en god og involverende proces
forud for det reviderede udkast.
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12. Høring til forslag om ny skolestyrelsesvedtægt og
bilag til skolestyrelsesvedtægt. Frist for høringssvar
den 11.10.
Kort gennemgang af de for Fredensborg Skole relevante
ændringer, herunder, at samarbejdet – driftsaftalen - omkring 10. klasse Øresund er skrevet ud og kommunens eget
10. klassetilbud angivet i forslag til ny styrelsesvedtægt.
Bilag

Ændringerne til forslag om ny
styrelsesvedtægt blev taget til
efterretning uden yderligere bemærkninger.

13. Møde 2.11 ønskes flyttet til 26.10
Mødet blev flyttet til 26.10.2017
Ledelsen er i Ålborg til Skolelederkonference den 2.11, hvorfor det foreslås rykket til den 26.10.

14. Orientering fra
Formand:
Skoleleder: Orientering om seneste budgetforlig, Knæk
Cancer uge 43
Elevrådsformand:

Mødeleder bød velkommen til ny
forældrerepræsentant, Ann-Mari
Slettingen, der er trådt ind i stedet for Steffen Thommesen.
Forældrerepræsentant Bjørn
Cronquist er udtrådt af bestyrelsen. Første suppleant tilspørges
med henblik på at indtræde i stedet. Der er pt. to forældresuppleanter.
Elevrådet har også drøftet uge
43, Knæk Cancer og fremlagt
forslag til, hvordan klasser, der
ønsker at foretage en indsamling i
løbet af uge 43, kan gøre det.

15. Eventuelt

Mødet slut kl.

Mødet sluttede kl. 19.35
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_____________________________
Ann-Mette Lyng Larsen
_____________________________
Gitte Ulriksen
_____________________________
Gorm Priem
_____________________________
Jesper Mortensen
_____________________________
Mikkel Ilve
_____________________________
Pernille Brock Fors
_____________________________
Ann-Mari Slettingen
____________________________
Ledig
_____________________________
Lærer Pernille Aagaard
_____________________________
Lærer – Camilla Karlsen
_____________________________
Lærer – Per Mortensen
_____________________________
Eksternt medlem Leo Knudsen
____________________________
Eksternt medlem – ledig
____________________________
Elevrep. – Valdemar Kühl
_____________________________
Elevrep. – Rose Nuca Sørensen
_____________________________
Elevrep. suppleant
_____________________________
Suppleant Mads Baandhøj
_____________________________
Suppleant Mette Saaby Nielsen
_____________________________
Skoleleder: Jens Bernhardt
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_____________________________
Souschef: Susanne Bremer
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