Ishøj Kommune

Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj
Telf. nr. 4373 5861
Fax. nr. 4373 1269
Kontortid kl. 8.00-15.30 – fredag 8.00-15.00

Strandgårdskolen

Ishøj. Den. 25. august 2014

Skolebestyrelsesmøde
Dato:
Klokkeslæt:
Sted:

Torsdag d. 21. august 2014
Møde kl. 17.00 – 19.00
Hus R. Møderum på 2. sal.

Mødeindkalder:
Mødedeltagere:
Ordstyrer/Referent:
Forplejning:

Marie Laasholdt Breumsø
Skolebestyrelsen, Birgit Andersen, Kristian Evendt
Birgit Andersen / Kristian Evendt

Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden
og valg af ordstyrer

Dagsorden blev godkendt og Birgit valgt til
ordstyrer.

2.

1. Suppleanter inviteres til alle møder så
det er lettere at træde ind, hvis det bliver
nødvendigt.

Forretningsdagsorden.
Udkast vedlagt.

2. Vi foreslår at SB bliver enige om møderækken i starten af året.
3. Alle betragtes som indkaldt til alle møder når møderækken for året kendes og
sendes ud.
4. Det foreslås at SB godkender referat på
det efterfølgende møde.
Der er tavshedspligt som SB-medlem. Det
gælder ift. elev- og personalesager, eller
hvor det gælder enkelte personer.

3. Budget 2015
Skoleledelsen gennemgår hovedpunkterne.
Drøftelse + Høringssvar.

Besparelsesforslag blev gennemgået. Særligt inden for CBU og Familiecenteret blev
forslagene gennemgået, da SB fandt at det
var disse besparelser, som ville få størst
betydning for skolen.
Ift. besparelser på SFO området (åbningstid
og vikarmidler) tager SB forslaget til efterretning. Dog mener SB principielt, at man
burde tilføre de sparede SFO vikarmidler til

skoledelen, når argumentet er den øgede
skoletid på bekostning af mindre SFO-tid.
Ift. de foreslåede besparelser i PPR og Familiecenteret er SB meget bekymrede, da
man frygter at de foreslåede besparelser vil
få store konsekvenser for skolerne og de
berørte børn og familier.
SB ønsker at bemærke, at det er misvisende, at der i budgettet står særlige ekstra
midler til Strandgårdskolen, hvis der ikke
også skal stå færre midler til Strandgårdskolen under SFO-området. Totalt set får
Strandgårdskolen midler i overensstemmelse med ressourcefordelingsmodellen og
ikke særlige midler oven i.
4. Møderække
Datoer og tidspunkter fremover
Se forslag side 2.

SB tilsluttede sig umiddelbart de foreslåede
datoer. Mødetidspunktet er indtil videre
fortsat kl. 17-19. I udgangspunktet holdes
møderne på 1. sal i hus R.

5.

Kurser

Forslaget går på et indledende kursus for
nye bestyrelsesmedlemmer. Alle bakker
umiddelbart op om forslaget. Marie undersøger om det kan bliver over to aftener,
hvor man forlænger møderne så man også
kan nå SB’s ”egne” punkter.

6.

Meddelelser.
Byrådsrepræsentanten.

Budgettet fylder meget lige nu.

Formanden.

Der blev spurgt ind til et oplæg fra skolen
omkring historien kort og hvad status er på
helhedsskolen særligt ift. folkeskolereformen. Det blev besluttet at repræsentanter
fra skolen holder et oplæg på næste møder
samtidig med at SB vises rundt på skolen.
Marie sender spørgsmål rundt til andre
medlemmer med mulighed for at supplere
og Marie og ledelsen laver en plan sammen.

Skoleledelsen.

Birgit fortalte om en rigtig god start på skoleåret og fortalte kort om de nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger. I den
forbindelse fortalte Birgit om at forældrehenvendelser i udgangspunktet skal ske
inden kl. 17 medmindre andet aftales eller
man kan skrive på intra eller kontakte skolen, hvis man ønsker at blive ringet op.
Birgit orienterede om Åben Skole d. 11/9
kl. 15-18 med fælles spisning.

Skoleledelsen vil være der med repræsentanter for SB, som kan tage imod forældre
og præsentere den nye bestyrelse.
Medarbejderrepræsentanterne

Fortalte om en meget begejstret personalegruppe, som har oplevet en god første uge,
hvor der var fælles kompetenceudvikling
omkring kommunikation og konfliktforebyggelse.
Samtidig taler man også i personalegruppen
meget om, hvordan fixtiden giver mening
eller ej i en god konstruktiv tone.

Elevrådet.

Ikke til stede.

7. Eventuelt.

Ingenting

Fraværende / afbud:

Leslaw Mutuszek, Michael Blaabjerg

Skolebestyrelsesmøder 2014 / 2015
Torsdag 18.09 – kl. 17 - 19
Onsdag 29.10 - kl. 17 - 19
Onsdag 12.11 - kl. 17 - 19
Torsdag 11.12 - kl. 17 - ? m. julefrokost.
Torsdag 22.01 - kl. 17 – 19
Tirsdag 03.03 - kl. 17 - 19
Torsdag 16.04 - kl. 17 - 19
Onsdag 27.05 - kl. 17 - 19
Onsdag 17.06 - kl. 17 - 19
Onsdag 17.06 kl. 17 - ? m. sommerfrokost

Kommende punkter:

