Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 20. februar 2018
kl. 18.00 på Fredensborg Skole, Vilhelmsro afd., Humlebækvej 10
Mødeleder: Jens Bernhardt
Afbud: Susanne Bremer, Ann-Mari Slettingen
Uden afbud: Gorm Priem, Per Mortensen
Kom for sent:
OBS: HUSK MØDET ER FLYTTET TIL TIRSDAG DEN 20.2
1. Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt.

2. Orientering om valg / procedure
Bilag

Orientering. Formandskabet udfærdiger oplæg til valg. Skolen
udsender.

3. ”På vej mod en bedre skole ”
Forvaltning og alle skoleledelser, har i samarbejde udarbejdet ” På vej mod en bedre skole ”. Papiret beskriver de store
mål forvaltning og ledelse ser og anbefaler. Visionerne skal
tillige ses i sammenhæng med kommunens store skoleudviklingsprojekt over de næste 12 år.
Skolebestyrelsen skal drøfte hvordan vi kan udfylde denne
ramme, samt kommentere på den samlede beskrivelse.
Bilag uddeles på mødet

Punktet udsat.
Bilag sendes til de ikke fremmødte med henblik på behandling på
næste møde.

4. Revidering af princip for lejrskole
I forbindelse med spørgsmål om en enkelt klasses henvendelse vedr. deres kommende lejrskole, har Skolebestyrelsen
ønsket at gennemse og drøfte nuværende princip vedr. lejrskoler, mhp. evt. justering.
Der skal særligt fokuseres på: forældrebetaling, antal lejrskoler i skoletiden, skolens tilskud og eller betaling, indland/
udland samt formålet med lejrskoler.
SKB skal gennemdrøfte dette mhp. udfærdigelse af nyt princip. Dette skal godkendes senere.
Bilag

Drøftet. Nyt princip udfærdiges til
næste møde med fokus på antal,
steder, længde og økonomi. Princippet samles i et princip.

5. Spørgsmål fra Skolebiblioteket vedr. brug af Øzlem
Cekic novelle ”Ayse får en lillebror”
Materialet er blevet udsendt den 22/1 til alle medlemmer.
Skolebestyrelsen skal grundlæggende godkende alle undervisningsmaterialer. Dette ser i praksis ved at Skoleleder
godkender materialer. (dette er videre deligeret til ledende
skolebibliotekar. Ved tvivlsspørgsmål kontaktes Skolebestyrelsen. (som i dette tilfælde)
Bilag

Skolebestyrelsen ser ingen problemer og godkender at novellen
bruges.
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6. Opfølgning på Økonomi
Årsafslutning, dvs. hvordan endte budgetår 2017. Sidste
bogføringsdag var 31/1 2018.
Vi sluttet året i et pænt plus. Denne positive udvikling skyldes at forvaltningen har tilbagesendt forbrugte midler vedr.
forskellige pædagogiske tiltag.
Skoleledelsen foreslår at det økonomiske frirum bruges til at
styrke de i forvejen udvalgte områder, samt etablering af
nyt Håndværk og Design – lokale, samt at vi konsoliderer
os, idet vi allerede ved, at vi næste år har en uforholdsmæssige stor elevnedgang, da 120 elever afsluttet 9. klasse, mens vi forventer at kun ca. 65 starter i Børnehaveklasse.

Skolebestyrelsen tager orientering til efterretning og anbefaler
det stillede forslag.

7. Opfølgning på elevfravær
Ifm. kvalitetsrapporten 2017, fremhæver vi selv at vores
elevfravær er for højt. Vi har nu kigget tallene igennem, og
kan se, at det pt. samlede fravær ( 1.1 til d.d. ) på 7,23%
fordeles sig således:
Sygdom 4,78%, lovligt fravær (ferier mv. udenfor de planlagte ferier) 1,94%, ulovligt fravær (dvs. ikke verificeret af
forældre) 0,51%.
Umiddelbart er det lovlige fravær højt, dvs. rigtig mange
tager på ferie udenfor ferierne.

Punktet drøftet. Skolebestyrelsen
ser med stor alvor på det store
elevfravær. Skolebestyrelsen opfordrer derfor til et informativt
forældrebrev beskrivende de
uheldige konsekvenser det store
elevfravær giver.
Brevet udsendes efter godkendelse af formand.

SKB ønsker drøftelse om hvad vi kan gøre ved det
Bilag
8. Orientering fra
Formand:
Skoleleder:
Elevrådsformand:

Formand: Orientering om valg og
fælles formandsmøde.
Skoleleder: Bus til rep. grundet
påkørsel. Nyt håndværk og design lokale på FSB.
Elevrådsformand: Klatrestativ på
FSB.

9. Eventuelt

-

Mødet slut kl. 20.00
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_____________________________
Ann-Mette Lyng Larsen
_____________________________
Gitte Ulriksen
_____________________________
Gorm Priem
_____________________________
Jesper Mortensen
_____________________________
Mikkel Ilve
_____________________________
Pernille Brock Fors
_____________________________
Ann-Mari Slettingen
____________________________
Mette Saaby Nielsen
_____________________________
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
_____________________________
Skoleleder: Jens Bernhardt
_____________________________
Souschef: Susanne Bremer
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