Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 13. januar 2016
kl. 18.00 på Vilhelmsro afd.
Mødeleder: Jens Bernhardt
Afbud: Dorthe Klamer, Mikkel Ilve, Palle Wulff, Anne Marie Jespersen
Uden afbud:
Kom for sent:

39. Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

40. Budgetforslag 2016
Budgettet præsenteres med henblik på endelig godkendelse.

Godkendt

Bilag: Budget forslag 2016 (sendes forud for mødet)
41. Skolernes kvalitetsrapport 2014/15
Jens præsenterer de steder i kvalitetsrapporten, der med
fordel kan drøftes. Skolebestyrelsen drøfter og godkender
rapporten med eller uden kommentarer til forvaltningen.

Forvaltningens anbefaling er taget til
efterretning. Skolebestyrelsen har
endvidere skærpet fokus på elevfraværet, som undersøges og drøftes
nærmere med LU.

Bilag: Kvalitetsrapport 2014/15 (sendes forud for mødet)
fsva. Fredensborg Skole. Hele rapporten uddeles på mødet).
42. Seminar 17. marts 2016
Flest kan den 17.3 og det skal besluttes, at vi afholder
seminar denne dato. Tidsrummet på dagen foreslås at
være fra kl. 15.30-22.00 med middag fra kl. 18.30 20.00. Tidsrummet drøftes og besluttes.

Seminaret afholdes den 17. marts
2016 i tidsrummet 15.30-22.00 på
Comwell/Borupgaard i Snekkersten.

Bilag: Strategiske Satsninger 2016/17 (sendes forud for
mødet)

Til næste møde overvejer alle: Er
der en relevant oplægsholder, der
kan sætte scenen på seminaret?

Skolebestyrelsen drøftede oplæg til
indhold på seminar og input indarEndelig skal indholdet på seminaret endeligt fastlægges.
bejdes i revideret oplæg, der drøftes
Hvilke strategiske pejlemærker ønsker Skolebestyrelsen
på mødet i februar. Oplægget skal
at arbejde med i 2016/17? Forslag til pejlemærker drøftes indeholde en kort status over skoleog besluttes med udgangspunkt i bilaget, hvori rammen
bestyrelsens arbejde indtil videre,
er fastsat.
herunder gældende principper.
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43. Den konservative Byrådsgruppes forslag om dispensation for den understøttende undervisning
samt lektiecafe
Forslag til svar er udarbejdet og skal drøftes
Bilag (sendes forud for mødet)

Det blev besluttet, at der i svaret til
Børne- og Skoleudvalget skal stå, at
Skolebestyrelsen principielt ikke
støtter forslaget fra den konservative Byrådsgruppe om at søge om
dispensation for den understøttende
undervisning. Med den begrundelse,
at reformen er for ung og de nye
tiltag - herunder den understøttende
undervisning – har kun virket i kort
tid, sådan at det endnu ikke er ordentligt gennemprøvet eller evalueret.
Såfremt der alligevel søges om og
opnås dispensation, så fremgår det
af svaret fra bestyrelsen, hvordan
dette vurderes bedst gennemført i
praksis jf. forslag til svar drøftet på
mødet.

44. Orientering om SFO forsøgsordning
Jens orienter om områdebestyrelsens beslutning.

Orientering taget til efterretning.

Bilag: Referat af Børnehusene Fredensborgs konstituerende områdebestyrelsesmøde (vedhæftet)
45. Orientering fra
Formand: Skolens læseresultater og handleplan
Skoleleder:
Elevrådsformand:

Orientering taget til efterretning.

46. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet slut kl. 19.45

Palle Wulff
_____________________________
Gorm Priem
_____________________________
Jesper Mortensen
_____________________________
Ann-Mette Lyng Larsen
_____________________________
Dorthe Klamer
_____________________________
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Gitte Ulriksen
_____________________________
Mikkel Ilve
____________________________
Steffen Thommesen
_____________________________
Lærer Pernille Aagaard
_____________________________
Lærer – Camilla Karlsen
_____________________________
Lærer – ledig
_____________________________
Eksternt medlem Leo Knudsen

_____________________________
Eksternt medlem – ledig
____________________________
Elevrep. – Valdemar Kühl
_____________________________
Elevrep. – Anne-Marie Jespersen
_____________________________
Elevrep. suppleant Mads S. Nielsen
_____________________________
Suppleant Mads Baandhøj
_____________________________
Skoleleder: Jens Bernhardt
_____________________________
Souschef: Susanne Bremer
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