Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 25. april 2018
kl. 18.00 på Fredensborg Skole, Vilhelmsro afd., Humlebækvej 10
Mødeleder: Jens Bernhardt
Afbud: Leo Knudsen, Camilla Karlsen, Pernille Aagaard, Jesper Mortensen, Pernille
Brock Fors, Valdemar Kühl, Rose Nuca Sørensen, Mads Baandhøj,
Uden afbud:
Kom for sent:
1. Godkendelse af referat og dagsorden

OK.

2. ”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.

Susanne orienterede.
Skolebestyrelsen inviteres til seminar d. 22.09.18.
Skolebestyrelsen anbefaler, at der
arbejdes med 1-2 indsatser om
året.

Bilag 1.
3. Åbningskonference ’Fremtidens Fredensborg Skoler’
Skolebestyrelsen er inviteret til startskud og orientering om
projektet, der omhandler kommunens bysamfund over de
næste 12. år. Jf. punkt 1.

Skolebestyrelsen er inviteret.
Ligeledes deltager ledelsen.
Personalet er inviteret.

Konferencen finder sted: 24. maj i tidsrummet 17-21.
Location: Egedalshallen i Kokkedal
4. Gennemgang af Årsplan Fredensborg Skole 2018
Susanne orienterer om de valgte indsatser for budgetår
2018.

Årsplan 2018 er gennemgået,
særligt indsatsområderne.
Skolebestyrelsen anbefaler årsplan.

Bilag 2.
5. Nyt princip for lejrskole
To principper er omskrevet til ét. Princippet for lejrskole,
hvor nu også principperne for forældrebetaling indgår.
Gennemgås med henblik på godkendelse.

Princippet er godkendt.
Maks. beløb for forældrebetalinger/indbetalinger er fortsat fastsat til 500 kr.
Princippet tilrettes og sættes på
hjemmesiden

Bilag 3.
6. Valget
Orientering jf. plan.
Fordeling af arbejdsroller i bestyrelsen.
Bilag 4

Alle 8 kandidater har sagt ja til
fredsvalg.
Den nye bestyrelse indkaldes før
sommerferien med henblik på.
konstituering.
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7. Oprettelse af et årligt talenthold i et grundfag
Skolebestyrelsen anbefaler, at
Vi har det kommunale talentholdsprogram, der tilbyder eleskolen arbejder videre med egne
ver fra 4.-9. årgang forskellige talentforløb.
talenthold relateret til linjerne.
Susanne giver en status på talentforløb i budgetåret 2018.
Endvidere drøftes, hvorvidt Fredensborg Skole årligt skal
oprette et talenthold i et grundfag, f.eks. matematik, fysik/kemi, engelsk, hvis der er tilstrækkelig med elever til det.
Målgruppe: 8.-9. årgang. Anslået budget 20-25.000 kr. pr.
hold

8. Orientering om pilotprojekt digital dannelse 7. årg.

Projektet godkendt.

Skolen er kommet i kontakt med Michael Dassa fra UCC, der
arbejder med og forsker i digital dannelse i folkeskolen.
Ledelsen mødes med ham den 3. maj med henblik på et pilotprojekt på 7. årgang.
9. Orientering om ny specialstruktur

Orientering taget til efterretning.

Bilag 5
10. Besparelseskatalog 2019
Vi skal igen, som sidste år, udarbejde sparekatalog svarende
til 3 %. Det betyder for os, at vi skal anvise spareforslag
svarende til ca. 1,6 mio. Spareforslagene skal naturligvis
drøftes i MED-udvalget.
Vi foreslår følgende:
Kategori 1:
Samme punkter som sidste år;

Skolebestyrelsen anerkendte sparekataloget, den tilslutter sig
MED-udvalgets anbefaling.
Dvs. første prioritet er en rammebesparelse på den ønskede
besparelse.
Sparekataloget er udarbejdet af
administrationen og fremsendt af
ledelsen.

SFO i stedet for fritidshjem/fritidsklub.
Justering af lærernes arbejdstid.
Fjernelse af 2-lærerordning 3. klasse.
Nedlæggelse af talenthold på mellemtrin.
50% reduktion af skolepædagoger i indskolingen.
Afskaffelse af lejrskoler.
Reduktion af aktiviteter i Naturkanonen
Nedlæggelse af talenthold i udskolingen
Nedlæggelse af Karlebo Udeskole, ca. 700.000 kr.
Kategori 2:
Skoleflytning/lukning af Karlebo Skole.
Ved en overflytning af elever fra Karlebo Skole til Benediktevej kan der spares 1 klasse, idet vi kan rumme elever i de
eksisterende klasser. Det betyder en besparelse på ca. 1
mio. om året.
Kategori 3:
Minus.
Alternativt foreslår vi en reduktion i grundydelsen svarende
til sparekravet på 1,6 mio.
Referat:
I lighed med sidste år skal vi udarbejde spareforslag.
Ledelsen gennemgik alle forslag, som medarbejderne ikke
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mente ville skabe en god skole/arbejdsplads.
Med-udvalget ønsker at pege på kategori 2+3.
Ledelsen fremsender hele forslaget til forvaltningen.
Bilag 6
11. Opfølgning på elevfravær
Bilag 7

12. Orientering fra
Formand:
Skoleleder:
Elevrådsformand:

Skolebestyrelsen tilslutter sig
brevet/opfordringen til forældrene.
Brevet skal justeres i henhold til
drøftelse med henblik på.:
A) Overskrift
B) Lovligt fravær/
forældregodkendt fravær
C) Div. småjusteringer
Formand: Intet.
Skoleleder: Ansættelser, info.
vedr. prøver, linjevalg, seminar.

13. evt.

Mødet slut kl.
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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

Fredensborg Skole, Humlebækvej 10 & Benediktevej 7, 3480 Fredensborg samt
Fredensborg Skole Karlebo, Avderødvej 48, 2980 Kokkedal
tlf. 7256 2012 – e-mail fredensborgskole@fredensborg.dk, - www.fredensborgskole.dk

Fredensborg Skole, Humlebækvej 10 & Benediktevej 7, 3480 Fredensborg samt
Fredensborg Skole Karlebo, Avderødvej 48, 2980 Kokkedal
tlf. 7256 2012 – e-mail fredensborgskole@fredensborg.dk, - www.fredensborgskole.dk

