Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 10. maj 2017
kl. 18.00 på Fredensborg Skole, Vilhelmsro afd., Humlebækvej 10, mødelokalet ved biblioteket
Mødeleder: Jens Bernhardt
Afbud: Gitte Ulriksen
Uden afbud:
Kom for sent:

61. Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

62. Ansøgning midler Fredensborg læringsakademi
/ True North

Orientering.
Vi modtager kr. 80.000,- i tilskud til
hjælp for elever med særlige behov,
som kompensation for ikke at deltage i True North, men selv tilrettelægge tilsvarende tilbud

Bilag

63. Principper
Drøftelse af procedure for kommende princip vedr.
lektier
Princippet lektier kan defineres på flere måder, ligesom
forholdet til lektier også er forskelligt fra skole til skole og
lærer til lærer.
Med indførelsen af den nye skolereform, lektiehjælp og
længere skoledag, skal lektier måske nytænkes og defineres samlet.
En del skolefolk mener at lektier burde afskaffes. Således
at elever har fri, når de har fri (set i lyset af de lange skoledage), - mens andre mener det er nødvendigt at træne,
læse og løse større opgaver hjemme.
Skolebestyrelsen ønsker en principiel drøftelse af lektier.
Vi har indbudt daglig leder af Benediktevej Lise L. Hansen
og pædagogisk leder Helle Funch til at give hver sit indlæg på begrebet lektier i dag, set fra hhv.
0.-5.kl. og 6.-9.kl.

Helle Funch og Lise Lundby Hansen
fremlagde undersøgelse og anbefalinger for hhv. Benediktevej og Vilhelmsro afd. Skolebestyrelsen drøftede efterfølgende det principielle i
begreberne lektier og hjemmearbejde. Anbefalingerne fra begge afdelinger blev taget til efterretning af
skolebestyrelsen med henblik på et
princip / oplæg til færdigbehandling
på næste møde.
Skolebestyrelsen anbefalede dog, at
følgende synspunkter imødekommes:
- Ikke hjemmearbejde i weekender / ferier
- Koordinering mellem lærerne
ved større hjemmeopgaver
- Hjemmearbejde skal være
træning, altså ikke nyt stof
- Mængden skal minimeres
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64. Oplæg til nyt skole / hjem samarbejde
Vi har på Fredensborg Skole det sidste år arbejdet med
en generel udvikling af skole / hjem samarbejdet.
Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge afdelinger.
Flere tiltag har været afprøvet.
Gruppen har på den baggrund indstillet vedlagte forslag
til drøftelse i skolebestyrelsen med henblik på nyt princip
Bilag

Skolebestyrelsen tog begge forslag
til fremtidigt forældresamarbejde til
efterretning med anbefaling.
Dog påpeger skolebestyrelsen, at
så mange lærere som muligt deltager i forældremøderne med henblik
på en ordentlig præsentation. Det
nye princip med retningslinjer udmeldes i forbindelse med næste
skoleår 17/18

65. Opdatering på 10. klasse
Ledelsen gennemgik status på
Status på tilmeldte 40
10. klasse.
Vi har i dag en tilmelding på 40 elever, tæt på målet 50.
Orientering taget til efterretning
Og forventer at der kommer flere til i løbet af efteråret.
Lærergruppe, fag og temaer er fastlagt, og detailplanlægninger er i fuld gang. Vi forventer at udbyde 4 fag i hver
periode. Fysisk vil 10. kl. blive placeret par terre i bygning
E, hvor der i samarbejde med Kommunale Ejendomme
skal bygge en afskærmning til 6. klasserne.
Økonomisk forventer vi at kunne investere i særlige fag
som Performance / musik, Heste, E-sport mv, jf. den særlige økonomi i første år.
Der gennemføres individuelle samtaler med alle elever/
forældre primo maj.
66. Opdatering på linjevalg
Linjevalget er gennemført, og der er oprettet 4 linjer.
Idræt 28, Science 28, International 22, Medie/ Håndværk
19. Alle elever har fået deres 1. eller 2. ønske. Vi har haft
9 henvendelser, som har ønsket at flytte. 2 er løst, 2 afventer dispensation fra ministeret (28 til 29 elever i klassen) og 5 er afvist.
Alt i alt vurderes processen at have forløbet efter planen.
6. klasselærerne har haft stor betydning for generering af
nye klasser. Således er der taget så personlige, pædagogiske, sociale som faglige hensyn i fordelingen.

Ledelsen gennemgik status og evaluering af linjevalget 2017. Generel
tilfredshed med processen.
Skolebestyrelsen roste ledelsen for
håndtering af sagen

67. Markedsdag den 14. juni
I uge 24 afholder vi markedsuge, og årets store markedsdag sker den 14. juni fra 17-20, hvor skolebestyrelsen vil
stå i baren.
Årets tema er ”Store byer i Danmark”, se vedlagte bilag.

Markedsdag den 14. juni blev gennemgået med henblik på det faglige
indhold.
Skolebestyrelsen står i / styrer baren

Bilag
68. Forsøg i kommuner og skoler omkring fleksibel
skoledag
Undervisningsministeren proklamerede ved KL´s årsmøde
i Ålborg, at 50 folkeskoler skulle have lov til at deltage i
forsøg med kortere skoledag.
Ledelsen og LU anbefaler at vi på Fredensborg Skole søger om deltagelse i dette, således:
Indskoling: fra 33 til 30 timer for 4-5 klasse
Reduktionen skal primært bruges til 2-lærerordning, således at formålet stadig kan opfyldes.
Udskoling: fra 35 til 33 timer for 7-9 klasse

Skolebestyrelsen har, jf. punkt 68,
søgt om at deltage i forsøg om kortere skoledag.
Børne- og Skoleudvalget har forhåndsgodkendt og anbefalet vores
forsøg i udskolingen.
Videresendes til forvaltningen.
Skolebestyrelsen bakker forsøget
100% op.
Den endelige beslutning træffes af
undervisningsministeriet.
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Reduktionen skal bruges til ekstra fordybelse med 2 lærere, udvidet forældresamarbejde og mere forberedelse.
Selve ansøgningen skal støttes af skolebestyrelsen og
fremsendes gennem Byrådet, om de ønsker at vi skal deltage.
Bilag
69. Orientering fra
Formand:
Skoleleder: Sydkorea, ansættelser, Sofie Münster
Elevrådsformand:

Formand: Intet
Skoleleder: Orientering om nyansættelse, skriftlige prøver vel
overstået

70. Eventuelt

-

Mødet slut kl. 19.30
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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. – Anne-Marie Jespersen
_____________________________
Elevrep. suppleant Mads S. Nielsen
_____________________________
Suppleant Mads Baandhøj
_____________________________
Suppleant Ann-Mari Slettingen
_____________________________
Suppleant Mette Saaby Nielsen

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

_____________________________
Skoleleder: Jens Bernhardt
_____________________________
Souschef: Susanne Bremer
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