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Referat
Punkt 0
Godkendelse af referat
Kl. 18.00
Referat/aftaler godkendt
Punkt 1.
Kl. 18.02
Ansvarlig:

Meddelelser og spørgsmål – løst og fast
Alle
Formand og bestyrelse

Referat

Intet at bemærke

Punkt 2.
Kl. 18.05
Ansvarlig:

Fortælling fra afd. Vipperød

Referat

Konfirmationen har fyldt rigtig meget for 7. klasserne. Prøverne er i gang. Der har været
møde m. kommende 7. klasses elever og forældre i uge 19. Uge 21 er der møde for
kommende elever i 0. klasse og forældre. Den ene 8. klasse har været i Kina i en uge med et
tætpakket program. Ved start af næste skoleår kommer Kinaeleverne på besøg på afdeling
Vipperød. 1/6 2017 tiltræder Susanne Pedersen (også sfo-leder i Stestrup). Fagfordelingen er
i gang. Afdeling Vipperød har én fordybelsesdag hver måned, hvor skemaet brydes op,
bruges fx til fagdage og ture ud i naturen.

Punkt 3.
Kl. 18.20
Ansvarlig:
Sagsfremstilling/formål
Referat
Beslutning:

Timefordelingsplan 2017/2018

Punkt 4
Kl. 18.35

Understøttende undervisning og mulighed for anvendelse af folkeskolelovens § 16b

Lis og Ole
Vi har tidligere hørt en ’lille’ fortælling fra den afdeling vi holder møde på. Denne praksis
genoptages

Per
SB skal godkende timefordelingsplanen. Vedlagt som bilag

Spørgsmål vedr. elevtal for 7. i Vipperød: Elevtallet skønnes at blive ca. 50.
godkendt
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Ansvarlig:

Per

Sagsfremstilling/formål

På sidste SB godkendt SB at vi arbejdede videre med at afkorte skoledagen ved brug af
§16b.
Per orienterer om planerne
Udmøntning af §16b er ikke en spare øvelse, men muliggør samarbejde for særligt
udskolingslærere og giver mulighed for holddeling samt to-lærertimer fra 4.-9. klasse.
SFO; der er pasningsforpligtelse i indskoling 2 lektioner om ugen. Det positive er fx, at der
bliver mulighed for at iværksætte længerevarende forløb.
I evaluering skal et punkt være, hvor mange af 16b, der er blevet læst. Trivselsmåling kunne
også være et punkt at måle på. Bilag ang. 16b forelagt SB.
Per orienterer forældre.
Godkendt

Referat

Beslutning:

Punkt 5.
Kl. 18.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Status p.t. på budget 2017

Punkt 6.
Kl. 19.05
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Orientering om ændring af tjenestested/afskedigelser
Lukket punkt
Per
Per orienterer om dette arbejde

Tina
Tina gennemgår status
Orientering givet
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Skolebestyrelsens rolle
Tanja og Per
Som inspiration til punktet er der til dagsordenen vedhæftet ’Skole og forældres’ hæfte om

’Tilsyn med skolen’
ref

Det besluttes at tilkøbe kursus af ”Skole og forældre” i Skolebestyrelsens arbejde: ”Tilsyn
med skolen”. Tanja kontakter ang. kursus. Årshjul med udgangspunkt i skolebestyrelsens
tilsynsopgaver skal udarbejdes. Bestyrelsen udtrykte ønske om at få beskrevet forskellige
scenarier ang. budget set i forhold til bestyrelsens overordnede målsætning med skolen.
Forslag: et af skolebestyrelsesmøderne kunne være åbent for forældre.

.
Punkt 8.
Kl. 19.55
Ansvarlig:
Sagsfremstilling:

Eventuelt
Per
Bl.a. med en snak om hvordan vi afslutter SB’ første år
Per foreslår afslutning til planlagt SB 14.6.17 kl. 17.30 på Hjortholmvej 9b med en anretning
afstemt med økonomisk situation

Kommende punkter til mødet i det nye skoleår
• SB deltagelse i 1. forældremøde – dette planlægges i afdelinger; indskoling, mellemtrin, udskoling.
Vedhæft datoplan for forældremøder.
• Årshjul
• Tjek referat vedr. sbmedlemmers periode i bestyrelsen. Hvem er på forskudt valg?
• Fast punkt på sbdagsorden: orientering fra elevrådet
• Rullende medarbejderrepræsentation skal evalueres

