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Skolebestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 15. august 2019 kl. 18.00-20.30
Sted: Afd. Hylleholt – Personalerummet
Fremvisning: 

Deltagere: 
Forældrerepræsentant og formand Sean Littlewood, forældrerepr. og næstformand Lars Christensen, 
forældrerepr. Jens Mortensen, forældrerepr. Michael Lilliekvist, forældrerepr. Merete Fohlmann, 
forældrerepr. Tommy Pedersen, forældrerepr. Jakob Bredsdorff Fredriksen.
Medarbejderrepr. Pernille Obdrup - Rollo, medarbejderrepr. Jens Jørgen Stokholm - Hylleholt, 
medarbejderrepr. Dorthe Højer – Karise.
Elevrep. Rollo: Viktor og Lotte
Elevrep. Hylleholt: Sofie og Magnus
Elevrep. Karise: Mangler
Skoleleder Torben Lind

Afbud:

Tommy, elever fra Karise og Rollo

Dagsorden

1. Valg af mødeleder, tidstager og relevanstjekker
Mødeleder Sean
Tidstager Pernille
Relevanstjekker Pernille

2. Godkendelse af dagsorden/referat
Godkendt

3. Nyt fra elevrådet
 Trivsel er årets indsatsområde

4. Udvalgt tema hentet fra matriklens hverdag: 
Drøftelse 30 minutter. Tovholder Linda Tadsen. Gæster: lærere og elever fra Hylleholt.

Uddybende: SB møderne holdes på skift på hver matrikel, der får punktet som mulighed for at 
præsentere sig selv. 

Udsættes

5.  Fremtidsperspektiver for matriklen:
Drøftelse 15 minutter. Tovholder Linda Tadsen.

Udsættes
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6. Præsentation og kalenderøvelse
Orientering og kort drøftelse 15 minutter. Tovholder Sean Littlewood.
Præsentation: Præsentation af medlemmer
Høringssvar: Hele skolebestyrelsen deltager.
Kalender: Gennemgang af datoer. 

7. Ordensregler: 
Drøftelse og beslutning 30 minutter. Tovholder Sean
Bilag: Ordensregler for Østskolen og lokale ordensregler
Uddybende: Vi har brug for at ordensreglerne bliver opdateret og meldt ud. Især hvad der er lovligt 
fravær. 

Fravær: Vi henviser til Folketingets regler for fravær i Bekendtgørelsen nr. 696 af 23/06/2014
Vi er nødt til at følge reglerne. Dvs. vi indberetter fraværet, uanset at det kan være forbundet med 
repressalier. Vi giver ikke lektier for til elever, der er på ulovlig ferie. 

Alt fravær skal forelægges den lokale afdelingsskoleleder, der vil forholde sig til, om fraværet er 
lovligt eller ulovligt. 

Ledelsen vil melde ud. 

Tilsyn: Vi er nødt til at forholde os til tilsyn, da der er børn på skolen, som er der uden tilsyn, når 
deres skoledag er slut.

Ordensreglerne bygges op, så vi starter med Østskolens overordnede forståelse og lader hver 
afdeling beskrive lokale ordensregler. 

Vi (TL og medarbejderrepræsentanter) beder PU og elevråd komme med forslag, som 
sammenskrives. 
De overordnede ordensregler skal være korte. 

De overordnede ordensregler må gerne være åbne, mens de lokale skal være mere konkrete. 

De tages op den 28/10 

8. Høringssvar
Kort drøftelse og beslutning 15 minutter. Tovholder Sean Littlewood.

 Klubstruktur
 Styrelsesvedtægt

Skrivegruppe?

Deadline er 31. marts. 
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Klubstruktur: 
Modellerne blev gennemgået.
Baggrund for ønsket: Bedre resurseudnyttelse.

Skyldes elevernes manglende interesse måske, at tilbuddet i Karise er udhulet igennem nogle år, så 
de har mistet interessen, hvorefter man nu benytter den manglende interesse til at begrunde at 
lukke tilbuddet helt. Tilbuddet er blevet dårligere og derfor mangler der børn. Ikke omvendt. 
Vi bør pege på alle tre steder og udvikle det lokale samarbejde. Der mangler gode tilbud og 
engagement. Det kræver, at Ungdomsskolen i større grad og ligesom tidligere opsøger eleverne 
og promoverer deres tilbud. 
Vi ønsker et tilbud, der kommer børn i Øst i møde. Det kræver energi, engagement og vilje til at 
lykkes. 

Hvis vi først accepterer at nedlægge tilbud lokalt, ender det med, at det rammer alle lokale 
samfund på skift. Vi vil gerne have, at folk flytter her til, men samtidig flytter vi de lokale tilbud 
centralt. 

Hvad ønsker vi med landområder, og hvad skal der til for at opfylde ønsket?

Hvis de unge skal ønske at deltage, kræver det spændende og interessante tilbud. Det kræver, at 
Ungdomsskolen er mere udfarende og opsøgende. 

Fx er det ikke imponerende, at medarbejdere sidder på et kontor og venter på, at unge dukker op. 
De burde være ude på gader og stræder samt ikke mindst Karise Skole for at opsøge dem. Der 
mangler lidt gejst. 

Der mangler kendskab til Ungdomsskolen. 

Vi peger på Model 1
Styrke sammenhængen mellem Ungdomsklub og foreninger.
Opsøgende. Mere engagement. 

Skrivegruppe: Jacob, Michael og Lars

Styrelsesvedtægt:
Alle læser og sender deres evt. forslag til Sean.

 Den lokale skole bør opsuge alle børn i landsbyen.
 Tal med sb formænd på andre skoler.

Skrivegruppe: Sean.

9. Meddelelser
a. Skolebestyrelsesformand Intet
b. Skoleleder Intet
c. Skolebestyrelsesmedlemmer Intet
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10. Eventuelt
Spisepause: 
Vi har fået en henvendelse vedr. spisepausens længde på Rolloskolen. Et forældrepar har 
henvendt sig til Torben og nogle aviser i samme mail vedr. spisepausen i 3. og 6. klasse. 

Forældrene har ikke tidligere henvendt sig til lærerne, afdelingslederen, skolelederen, 
skolebestyrelsesformanden eller centerchefen, inden de henvender sig til pressen og Facebook.

De bør opfordres til at tage samarbejdet op med klasselæreren. 

Generelt er forståelsen, at vi afsætter 10 minutter til spisning. Afhængigt af klassetrin vil vi kunne 
lægge mere tid til. Fx vil vi typisk lægge 20 minutter til i 0., 1. og 2. klasse, så børnene har tid til at 
spise og der er tid til at skabe en hyggelig spisesituation. I de ældre klasser vil behovet for tid til 
spisning være mindre.

Vi har mikrobølgeovne og elkedler i klasserne. Udgør de en sikkerhedsrisiko? Skal de låses inde og 
kun bruges, når der er et voksentilsyn? Forespørgsel sendes til forvaltningen. 

Henvendelsen giver anledning til, at vi tager spisning op på hver af de tre afdelinger og taler om 
det på de næste lærermøder, hvorefter hver afdeling offentliggør sin egen praksisforståelse til alle 
ansatte og forældre. 

Deadline  for udmelding er 1. oktober.

11. Huskeliste til dagsordenspunkter
 Erhvervsklasser, status
 Fælles børneliv
 Den gode skole
 Skole hjem samarbejdet
 Åben skole
 Giftpolitik

12. Lukket møde:
a. Skolebestyrelsesformand
b. Skoleleder
c. Skolebestyrelsesmedlemmer

Resterende møder Mødested

15/8 HYLLEHOLT
16/9 KARISE
28/10 ROLLO
20/11
12/12 KARISE
temadag 24/1 SLANGERUPGÅRD, forældredelen mødes kl. 15.00 og overnatter
temadag 25/1 SLANGERUPGÅRD, alle
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20/2
18/3
14/4
11/5
11/6 SLANGERUPGÅRD

Vi turnerer rundt på matriklerne. Vær opmærksomme på, at listen kan ændres løbende. Rækkefølgen 
er Hylleholt, Karise, Rollo osv. Der er lagt 10 møder ind, 8 ordinære møder og 2 ekstraordinære møder. 

Mødested
Matrikelejer har ansvaret for at stille op til mødet: Borde, stole, vand, kaffe/te samt et lettere traktement.
Matrikelejer deltager i mødet. Evt. begge afdelingsledere. 

Elevrådskontaktlærer, Cecilie Kejlstrup, kejls@faxekommune.dk
Elevrådskontaktlærer, Jens Jørgen Stokholm, jestb@faxekommune.dk
Elevrådskontaktlærer, Jacob Kofoed, kofoe@faxekommune.dk

Rollo:
Formand, Viktor, vikt2419@faxesk.dk
Næstformand, Lotte, Lott4352@faxesk.dk

Hylleholt:
Formand, Sofie Friis, 7 årg., sofifriis@gmail.com
Næstformand, Magnus Christensen 8 årg. – christensenmagnus587@gmail.com
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