Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 22. august 2017
kl. 18.00 på Fredensborg Skole, Karlebo afd., Avderødvej 48, udeskolen
Mødeleder: Jens Bernhardt
Afbud: Camilla Karlsen, Jesper Mortensen
Uden afbud:
Kom for sent:

OBS: vi skal være ude, så husk fornuftigt tøj
1. Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

2. Oplæg og mad på bål ved naturvejleder Peter
Laxdal
Peter Laxdal vil orientere om dagligdagen på Karlebo Udeskole samt fortælle om, hvordan vi har tilpasset udeskolen,
når vi ikke længere har tullebussen

Peter Laxdal og Lise Lundby Hansen gennemgik baggrunden for
Karlebo Udeskole, samt hvordan
hverdagen hænger sammen.
Ligeledes gennemgik Peter Laxdal
planer for skoleåret 17/18, hvor
Peter nu kommer til elever i skolen, grundet vi ikke længere har
bus til rådighed

3. Forslag om ændring af reglerne ifm. Udeordning for
udskolingen inkl. 10.kl.
For 7.-8.-9. kl har der de seneste mange år været udeordning (se bilag). Ordningen har flere gange været drøftet i
SKB, og senest i efteråret 2015 blev udetilladelsen inddraget
pga. misligholdelse fra elevers side på baggrund af klage fra
Brugsen.
Ledelsen har flere gange ønsket udeordningen evalueret
mhp. ændring. Ledelsen anbefaler at udeordningen stopper.
Begrundelse: Med bygning af Vilhelmsro Skole har eleverne
gode mulighed for bevægelse, oplevelser i det fri samt egen
kantine.
Vores naboer i Vilhelmsro klager jævnligt over affaldsproblemer og rygning relateret til vores elever.
10. klasse har valgt at holde alle elever ”hjemme” af pædagogiske årsager.
Det har ikke været muligt at drøfte spørgsmålet med personalet inden. Punktet er på næste elevrådsmøde.
Hvad siger bestyrelsen?

Forslaget blev grundigt drøftet,
og den overordnede holdning er
splittet i skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen enedes om, at
ledelsen i samarbejde med såvel
lærere som elever drøfter mulighed for et mere attraktivt spisefrikvarter.
Ledelsen udarbejder forslag til
skolebestyrelsen på baggrund af
dette arbejde.
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4. Forslag om fortsat Legat
Fredensborg Skole har de sidste 40 år uddelt Susanne Ritzaus Mindelegat – H.C. Andersens samlede værker – til en
pige i 5B til minde om en tragisk vådeskudsulykke. Dette
legat er stoppet, efter planen, januar 2017.
Ledelsen foreslår at legatet i fremtiden går til en ”God
kammerat i 5.kl.”. Lærerteamet indstiller og begrunder valget.
Samme legat: H.C. Andersens værker, pris ca. 300,-.

Skolebestyrelsen besluttede, at
oprette et legat jf. forslag.
Legatet skal starte sommer 2018.
Skolebestyrelsens videreførsel af
Susanne Ritzaus Mindelegat.
( H.C. Andersens værker ).
Forslaget blev således godkendt.

5. Karlebo Udeskole – orienteringssag
Der er fra forældregruppen i Karlebo rejst en række
spørgsmål, som formandsskabet i første omgang har ønsket
at behandle som en orienteringssag med mulighed for evt.
senere specifik behandling, ligesom spørgsmålene vil blive
behandlet ifm. budget 2018.
Karlebo Udeskole har 1.8.17 45 elever. Prognoser for de
næste år viser, at hvis alle potentielle elever vælger Karlebo
skole, vil tallet stige fra 45 i ’17 til 57 i ’23. Med den nuværende fravalgsprocent (50 %), som har været stabil de sidste 4 år, - ser tallet således ud: 45 i ’17 og 32 i ’23.
Ressourcetildeling er med 45 elever ca. 1,89 mio. kr.
Personaleudgift uden udeskole er 3,5 fuldtidsansatte, dvs.
1,938 mio. kr. (hertil skal lægges vikarudgifter og materialer).
Udeskolen koster ca. 0,8 mio. kr., dækkende løn, transport
og materialer. Differencen dækkes af Fredensborg Skole.
Tullebussen har været den vigtige forbindelse mellem FSK
og FSB. Udgiften var aftalt til 0,1 mio. kr. årligt.
Børnehusene Fredensborg, som ejer bussen, besluttede pga.
store reparations udgifter, at skrotte bussen i foråret 2017.
Fredensborg Skole har ingen mulighed for at købe en bus,
(anslået pris ca. 500.000 - 700.000,-), hertil kommer vedligeholdelse samt store kørekort. Fredensborg Skole kan heller ikke lave tilsvarende aftale med privat busselskab. Vi har
tilbud på ca. kr. 2200,- pr. tur, svarende til en årlig udgift
på ca. kr. 300.000,-.
Vi har derfor udarbejdet en alternativ udnyttelse af naturvejleder, som giver et godt pædagogisk og fagligt alternativ.

JB gennemgik fakta omkring Karlebo Udeskole, jf. oplæg i dagsordenen.
Der blev efterfølgende drøftet de
udfordringer det giver, set fra
skolens side. På den baggrund
var konklusionen:
- Skolebestyrelsen ser med
bekymring på Karlebo skolens økonomiske situation
- At en tilslutning på kun
50% er en udfordring
- At det er skolebestyrelsens
opfattelse, at der bør være
en økonomisk konsekvens
af den politiske opbakning
til skolens eksistens i form
af et ekstraordinært bidrag
til skolen
- At skolebestyrelsen finder
det rigtigt at de ledige
kvadratmeter bør tages i
anvendelse
Skolen udarbejder et fakta ark
om de økonomiske vilkår

Fredensborg Kommune arbejder, jf. sag fra Børne- og Skoleudvalget, på en mulig brug af en del af Karlebo Skoles
lokaler. Der er ikke taget stilling til, om tilbuddet skal oprettes, ligesom placering ikke er drøftet / besluttet.
Endelig skal bemærkes, at smertegrænsen, dvs. antal elever
der som minimum skal til, for at skolen kan køre rundt, er
ca. 40. Ved dette tal er det kvalitative undervisningstilbud,
såvel pædagogisk som fagligt udfordret, ligesom fastholdeles af personale er svært. Ved så lavt elevtal skal der tilføres
ekstra ressourcer. Endelig har flere forældre udtrykt, at det
også kan blive for småt.
6. Orientering fra
Formand:
Skoleleder:
Elevrådsformand:

Formand: kommende fællesmøde
for alle
Skoleder: ansættelser, god start
svømning, 10. kl.
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7. Eventuelt

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