Skolebestyrelsen
Referat
Data om mødet
Dato:

13. maj 2019

Kl. 19.00 – 21.30
Personalerummet på Borup Skole

Mødedeltagere:
Betina Christensen
Marianne Joldersma
Katja Jacobsen
Stina Andersen
Dennis Kirkeby Birn
Dennis Aagaard
Henriette Holstener Didriksen
Mette Larsen
Lisbeth Tønnesen
Jakob Dalgas
Karin Villumsen - souschef (referent)
Elevrepræsentanter:
Kiera 7.a
Kiera.holly.creffeld@borupskole.dk
Ejnar Wibe Juul 6.b
ejnarwj@gmail.com
Afbud: Henriette Holstener Didriksen

Pkt.

Dagsorden:

Ansvarlig:

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Nyt fra elevrådet

Kursus med danske skoleelever,
Om det gode elevråd, fif til elevrådsarbejdet.
Energidrik i udskolingen – det er drøftet.
Kender eleverne sundhedspolitikken?
Ønske om at stramme op på holdningen til
energidrik.
Hvad er sundhedsmyndighedernes
holdning/anbefaling til energidrik?
Elevrådet foreslår at Sundhedspolitikken
gennemgås sammen med eleverne, også
gerne med oplysning om sunde kostvaner.
Sundhedspolitikken skal evt. revideres ift.
dette.

3.

Høring om budget 2020
Besparelser.
Bilag er fremsendt i særskilt mail den
9.maj
Drøftelse med henblik på udarbejdelse af
høringssvar.

Betina og Stina skriver bestyrelsens
høringssvar.
Høringsfrist 30/5.
Præsentation af spareplanerne.
Inden forslagene om besparelser ligger
Køgekommunes skolevæsen på index 95.
Skolesammenlægninger
Ejby – Borup, kan ikke anbefales.
Borgere i Ejby vil måske søge privatskoler
Inklusion
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Opgaven har forandret sig siden 2013
Bl.a. er der kommet betydeligt flere
ordblinde som en konsekvens af
ordblindetesten.
Ligeledes er der skærpede krav til
sygeundervisning, bl.a. til f.eks. angste
elever.
På Borup skole svarer disse opgaver til 2-3
fuldtidsstillinger.
Forslaget om pausetid – er en
rammebesparelse
SFO er friholdt i disse besparelsesforslag.
Sportsklasser – forslag om nedlæggelse.
To sprogs u.v. – kan ikke anbefales
PPR – PPR besvarelser kan ikke anbefales.
PPR har store opgaver i rådgivning og
vejledning omkring inklusion.
Skolevæsnet er i forvejen underfinansieret.
De flydende skoledistrikter vil også have som
konsekvens at lærere kan komme til at flyde
mellem skolerne, altså skiftende
arbejdspladser.

4.

Opfølgning på prioriteringssamtaler
med forældre.

Jakob orienterede om den
prioriteringsundersøgelse vi har foretaget
blandt – lærere, skolebestyrelse, forældre,
ledelse og forvaltning.
I alle grupper er
Trivsel, faglighed og sociale kompetencer
blandt de tre højst rangerende.
Ledelsen overvejer hvad undersøgelsen skal
brugs til og hvad det betyder for vores
prioriteringer.
Dels ledelsens prioritering og lærernes
prioriteringer i og omkring undervisningen,
relationerne til eleverne, samt deres
samarbejde med hinanden.

5.

Invitation til møde om den gode
arbejdsplads

Bestyrelsen beslutter at henvende sig til
udvalgt for at foreslå at mødet flyttes til et
senere tidspunkt.

Kære Alle
Børne- og Skoleudvalget inviterer
hermed til dialogmøde om ”Den gode
arbejdsplads” mandag den 27. maj
2019, kl. 19.00 – 21.00. Dialogmødet
afholdes på CDI i Ølbycenteret.
Velkomst v/formænd for Børne- og
Skoleudvalget
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Oplæg v/konsulent og forsker Tage
Søndergaard Kristensen
Gruppedrøftelser mellem deltagere og
politikere
Afsluttende opsamling
------------Skoleledere: I bedes videresende
invitationen til skolebestyrelsen, så der
fra skolen deltager skoleleder, 1 – 2
medarbejdere og
forældrerepræsentanter.
Skoleårets planlægning 2019 - 2020

Der arbejdes på at få fagfordelingen færdig.

Orientering om status

Fra 1/8 er afløses Intra af Aula til
kommunikation mellem skole og hjem.

7.

Meddelelser

29/05 har vi besøg af Dronningen fra 10.30
– 11.30.
Borgere og institutioner er velkomne.

8.

Eventuelt
Punkter til kommende møder:

Sundhedspolitikken skal tages op til revision
ift. energidrik – Bettina skriver et forslag til
kommende møde.

6.
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