Referat
Skolebestyrelsesmøde
25. januar 2017
På afd. Nordskov
19.00 – 21.00

Deltagere:
Claus Elleman, Bent Zachariassen, Sigurd Brønnum, Sofie Paludan, Stine Baad, Dorthe Kvetny,
Maria Hansen, Keith Duddles, John Olesen, Frank Poll, Michael Særslev Rasmussen, Mia og Theis
Deltagende gæster:
Afbud fra: Keith og Frank
Godkendelse af referat
Inden godkendelse af referatet rammesatte Claus dagens
dagsorden, da han ad flere omgange er blevet gjort bekendt med,
at vi ikke har godkendt budgettet, så derfor er dagsordenen ændret
i forhold til det, vi oprindelig aftalte på sidste møde.
I samme forbindelse er det blevet påpeget, at vi ikke passer alle
vores tilsynspligt, så derfor vil Skolebestyrelsens pligter blive
gennemgået.
Referatet er godkendt!
Orientering fra afd. Nordskov 19.00 – 19.15
Sigurd orienterede om status på afdelingen. Vi har pt nogle
problematikker omkring modtageklasserne, hvilket har betydet, at vi
nu re-tænker indsatsen på afdelingen, så modtageeleverne
integreres i almenklasserne fra start. Vi håber, at vi på den måde kan
skabe mere ro omkring modtagelsen - til glæde for både elever og
personale.
Afd. Nordskov er fyldt til bristepunktet - til kommende skoleår kommer
vi til at mangle lokaler.
Punkt 1. Godkendelse af budget 2016 19.15 – 19.45
Budgettet for 2016 mangler en formel godkendelse fra
skolebestyrelsen. Budgettet og ressourcetildelingen gennemgås med
henblik på at godkende budget 2016
Med hensyn til budget 2017, har skolen først nu modtaget CFU´s

fordeling. Budget 2017 gennemgås på kommende møde i februar.
Indstilling
Budgettet godkendes
Bilag

Budget 2016 Vestskolen.xlsx

Sigurd gennemgik budgettet i hovedtræk. Ressourcetildelingen er
politisk bestemt.
Løn udgør den største del af budgettet. Når bestyrelsen har
godkendt timefordelingsplanen er hele lønbudgettet i princippet
godkendt.
Indtil nu har den største udfordring været, at vi ikke får tildelt de
faktiske udgifter til løn, så vi har hvert år måtte finde midler andre
steder for at dække den faktiske lønudgift.
Vikarbudgettet skrider pga. et par langtidssygemeldte, så den
tildelte faktor dækker ikke de faktiske udgifter.
Hvert år sætter vi en sum penge til side for at kunne dække ekstra
vikarudgifter, uforudsete udgifter m.v.
Sofie vil gerne vide, hvad det koster at bruge uddannet personale
frem for ikke-uddannet personale. Sigurd undersøger dette til næste
møde i februar.
Budgettet for 2016 blev taget til efterretning.
Sigurd gennemgik udkast til ”Principper for skolebestyrelsens
godkendelse af Vestskolens budget”.
Princippet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 2. Skolebestyrelsens opgaver 19.45 – 20.15
Vedlagte uddrag af folkeskoleloven vedr. skolebestyrelses opgaver
er vedlagt som bilag. Vi gennemgår materialet således alle er klar
på hvilke opgaver skolebestyrelsen skal løfte på.

I forhold til bestyrelsens
mulighed for at påvirke
budgettet er der ikke så
mange knapper at skrue
på.
Bent påpeger, at vi bør
arbejde på at nedbringe
sygefraværet for at
spare på vikarudgifterne.
På forrige møde ude på
afd. Terslev aftalte vi
netop at arbejde med
konkrete muligheder for
at forbedre personalets
arbejdsvilkår.

Indstilling
Punktet drøftes
Bilag
Bilag om skolebestyrelsens opgaver

skolebestyrelsens
opgaver.docx

Sigurd gennemgik Folkeskolelovens paragraffer, der vedrører
skolebestyrelsens arbejde - se bilag.
Skolebestyrelsen udarbejder principper og kan spørge ind til,
hvordan principperne efterleves. Derved fører skolebestyrelsen sit
tilsyn.
Michael henviste til styrelsesvedtægten på Faxe Kommunens
hjemmeside. Her fremgår det tydeligt, hvilke opgaver
skolebestyrelsen har.
http://www.faxekommune.dk/styrelsesvedtaegt-faxe-kommunesskoler

Punkt 3. kvalitetsrapporten 2015 – 2016. 20.15 – 20.30
Den årlige kvalitets rapport skal indeholde bestyrelsens
kommentarer. Vi gennemgår materialet og udarbejder stikord.
Indstilling
Til godkendelse
Bilag

Sigurd gennemgik nedslag i rapporten. Vi besluttede tidligere at
gøre en indsats for at hæve det faglige niveau. I rapporten ses det,
at det går i en positiv retning. Især i idræt ligger vi markant højere!
Det fremgår også af rapporten, at det ikke nødvendigvis er i de fag,
hvor vi er dækket af med linjefagsuddannede lærere, at vi har
hævet niveauet mest.
Vi har efteruddannet en del lærere inden for naturfag, etableret
fagnetværk, tættere årgangs- og teamsamarbejde, fokus på

elevfravær, trivsel (læringssamtaler) og brobygning (både til 0. kl, 4.
kl og 7. kl.). Vi kan se, at elevernes faglige niveau falder i forbindelse
med skiftene mellem faserne. Kommende år laves der en kommunal
indsats omkring matematik.
Vedr. pkt. 10.1.2, der omhandler kompetencedækning skal tallene
tages med et gran salt. Tallene viser udelukkende linjefagsdækning
og ikke, om lærerne har tilsvarende kompetencer. Tallene hentes fra
Trio - og her er alle læreres kompetencer ikke nødvendigvis
registreret.
Af rapporten fremgår det også, at vi er gået lidt frem i forhold til den
sociale og faglige trivsel.
Det opnåede karaktergennemsnit i de bundne fag, set i forhold til de
socioøkonomiske referencer, er faldet en smule, hvilket ikke er
tilfredsstillende. Vi arbejder hele tiden med at have fokus på læring
og trivsel.
Punkt 4. forslag til mobilfri Zone på afd. Nordskov
Det er et ønske, at lave en skoleregel, hvor det ikke er tilladt at
anvende sin mobiltelefon i skoletiden. Dette gælder både i timer og
frikvarterer. Aftalen skal i første omgang afprøves på afd. Nordskov.
Indstilling:
Punktet drøftes med henblik på evt. beslutning.
Bilag:
Eftersendes
Sigurd motiverede punktet. Forbuddet ønskes indført som
forsøgsordning på alle matrikler. Ordningen kører allerede på
mellemtrinnet på afd. Nordskov uden problemer. Ordningen gælder
både mobiltelefoner og tablets.
Dorthe foreslår, at vi - som bestyrelse - laver et skriv, hvor vi fortæller
om de positive fordele ved et mobilforbud i skoletiden både i forhold
til den faglige og den sociale udvikling. Sigurd og Jacob laver et
udkast til skrivelsen.
Elevrådsrepræsentanterne bakker op om forslaget.
I den nye SSP-læseplan er der skærpet fokus på dannelse og brugen
af mobiltelefoner og sociale medier.
Meddelelser 20.45 – 21.00
Skolebestyrelsesformanden:
Skolens ledelse:
Pr. 1. februar starter vores nye leder Stine Krogh. Dermed er ledelsen
på Vestskolens ledelse på plads!

Skolebestyrelsesmedlemmerne:
Bent orienterede om en artikel fra Berlingske (uddelt på mødet) om
læringsparate børn.
Medarbejderrepræsentanterne:
Vi har gået 50.000 kr. til at afvikle Skole-tri 2017 for. Arrangementet
bliver igen i år for alle kommunens 5. og 6. klasser. I år har vi også
inviteret privatskolerne med.
SFO:
Elevrådsrepræsentanterne:
Mia fortalte om det nye inventar i udskolingen samt udsmykning i
områderne. Det er blevet rigtig godt.

Eventuelt
Afd. Nordskov ønsker at en repræsentant fra skolebestyrelsen
deltager i et lærermøde under punktet kostpolitik
Hvem deltager? Claus vil gerne deltage. Sigurd melder dato ud til
Claus.
Michael efterspørger en samlet platform til vores materialer.
Vi har fokus på det i forbindelse med vores kommende arbejde med
kommunikation.
Punkter til kommende møder
Næste møde er udvidet med 1 time - dvs. 28.2. kl. 18-21 på afd.
Vibeeng.
Vi besluttede at lægge et ekstraordinært møde den 15.3. kl. 18-21
på afd. Nordskov.
Til begge møder vil der være en bid brød 

