Der indkaldes til skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 25. august 2015
kl. 18.00 på Vilhelmsro afd.
Mødeleder: Jens Bernhardt
Afbud: Ann-Mette Lyng Larsen, Mikkel Ilve
Uden afbud:
Kom for sent:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Godkendt

2. Forberedelse til møde med Hanne Berg
Der henvises til tidl. udsendt oplæg.
Bilag 1

I lyset af orientering fra formanden
om møde med kommunens øvrige
skolebestyrelsesformænd, blev det
besluttet, at oplægget sendes til
Hanne Berg som bilag til det åbne
brev, der nu formuleres af skolebestyrelsesformændene. Se punkt 6.
Orientering fra formanden.
Oplægget blev drøftet og det rettes
til i overensstemmelse med drøftelserne; Mere fokus på fremtidens
struktur og vision.

3. Møderække skoleåret 2015-2016

Godkendt.

30.9, 5.11, 8.12, 13.1, 25.2, 29.3, 11.5, 9.6
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4. Fredensborg Skole
Fremtid, Struktur, Udskoling
Fredensborg Skole er udfordret ifm. den nugældende
struktur, besluttet politisk, der fordrer, at alle kommunens skoler skal være bæredygtige dvs. min. to-sporede.
Skolebestyrelsen drøfter følgende forslag:
Fredensborg Bydel opfattes som en enhed, dvs.
også én skole
Endrupskolen og Benediktevej afd. fortsætter som
grundskole, dvs. børnehaveklasse til 6. klasse.
Karlebo afd. fortsætter som udeskole med tilbud
til alle klasser i grundskolen i Fredensborg Bydel
Vilhelmsro afd. fortsætter som udskolingsafd. for
hele bysamfundet, dvs. med 6.-7.kl. pr. årgang
-

Fritidstilbuddet samarbejder som SFO

Det vil give mulighed for:
at optimere administrationen (stordrift)
at alle forældre i bysamfundet stilles lige, én skole
øget mulighed for at tilgodese forskellige sociale
som faglige behov
at alle enheder bidrager til bydelens udfordringer
større faglige fællesskaber, særligt ifm. udskolingen
Fastholdelse af de decentrale enheder

Oplægget om fremtidens struktur
blev grundigt drøftet. Skolebestyrelsen finder det højst relevant og
nødvendigt – i lyset af skolernes
nuværende pressede økonomiske
situation og de demografiske præmisser – fortsat at drøfte en fremtidige fælles skolestruktur for Fredensborg Bysamfund. Følgende
spørgsmål vil således blive videre
drøftet:
1) Hvordan ser en fremtidig
fælles skolestruktur ud i bysamfundet, så alle elever tilbydes et så visionært og
fremtidssikret skoletilbud
som muligt inden for rammen – og stiller alle elever
mere lige?
2) Hvordan ser en fremtidig
fælles struktur ud i bysamfundet, så alle medarbejdere
på skolerne i Fredensborg
Bysamfund kan tilbydes et så
visionært og attraktivt læringsmiljø som muligt inden
for rammen – og derved bedre fastholdes?

5. Oplæg til regler for forældrebidrag til ture og andet samt mulighed for at søge puljer og fonde
( jf. ref. 27.2.14 )

Oplægget blev drøftet og taget til
efterretning. Der udarbejdes et princip for frivillig forældrebidrag, der
godkendes på næste møde
den 30. september 2015.

6. Orientering fra
Formand:
Skoleleder: skolestart, fravær, stemning, ansættelser
Elevrådsformand:

Formanden orienterede om møde
mellem kommunens skolebestyrelsesformænd. Mødets formål var en
drøftelse af skolernes pressede økonomi, og mødets udfald blev, at de
formulerer og sender et åbent brev
om konsekvenserne heraf til lokalpolitikerne, herunder til borgmester
og formand for Børne- og Skoleudvalget.
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Skoleleder orienterede om en god
skolestart for både elever og lærere.
Om et nødvendigt skærpet fokus på
sygefravær, som der arbejdes strategisk med i LU. Endelig har skolen
indgået et samarbejde med et
rekrutteringsbureau, med henblik på
ansættelse af en matematik/fysiklærer til udskolingen.
7. Eventuelt

Mødet slut kl. 20.00

Palle Wulff
_____________________________
Gorm Priem
_____________________________
Jesper Mortensen
_____________________________
Ann-Mette Lyng Larsen
_____________________________
Dorthe Klamer
_____________________________
Gitte Ulriksen
_____________________________
Mikkel Ilve
____________________________
Steffen Thommesen
_____________________________
Lærer Pernille Aagaard
_____________________________
Lærer – ledig
_____________________________
Lærer – ledig
_____________________________
Eksternt medlem Leo Knudsen
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_____________________________
Eksternt medlem – ledig
____________________________
Elevrep. – besættes ultimo august 2015
_____________________________
Elevrep. – besættes ultimo august 2015
_____________________________
Suppleant 1 Mads Baandhøj
_____________________________
Suppleant 2 Pernille Pontoppidan
_____________________________
Skoleleder: Jens Bernhardt
_____________________________
Souschef: Susanne Bremer
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