Referat fra Skolebestyrelsesmøde d. 9. august 2018 kl 17.00-20.00
Deltager

Afbud

Deltager Afbud

Halime Demir

X

Henrik Hallinger

X

Christian Janfelt

X

Vivian Korsgaard

X

Lena Juhl Seidelin

X

Elev:

Bjørn Nikolaj Henrichsen

X

Elev:

Susanne Møller Johansen

X

Birgitte Jepsen

X

Bettina Ravn

X

Christian Østergaard

X

Jonas Lindelof

X

Anne Marie Andersen

X

Nis Øfjord Blaxekjær

X

SFO -

Velkommen, præsentationsrunde – og spisning.

1. Punkter til beslutning
a. Skolebestyrelsens præsentationsrunde og
konstituering.

Ad a.
Valg af formand: Susanne Johansen er valgt.
Valg af næstformand: Halime Demir er valgt.
SKOK: Christian Janfelt (1. afløser Jonas Lindelof)

b. Mødedatoer skolebestyrelsesmøder fremgår af
årsplankalenderen, som udleveres på mødet.

Ad b. SB-møder - alle kl. 17-20
9. august
11. september
9. oktober
(24. oktober - SB-kursus)
6. november
10. december
15. januar - strategidag kl. 14-20
19. februar
18. marts
6. maj
17. juni

c. Fordeling af forældremøder.
Oversigt står på forsiden af forældreintra samt af
årsplankalenderen, som udleveres på mødet.

Ad c.
0.årg. 11.9 16.30-19.00: Halime
1.årg. 20.8 17.00 -19.00: Susanne

2.årg. 30.8 17.00 -19.00: Bettina
3.årg. 27.8 17.00 -19.00: Bettina
4.årg. 18.9 17.00 -19.00: Lena
5.årg. 29.8 17.30 - 20.00: Nikolaj
6.årg. 10.9 17.00 -19.00: Christian
7.årg. 22.8 17.00 -19.00: Jonas
8.årg. 28.8 17.00 -19.00: Nikolaj
9.årg. 22.8 17.00 -19.00: CØ orienterer fra SB.
d. Repræsentation på forældremøderne med
hvilken præsentation.
Hvad vil I som nye skolebestyrelsesmedlemmer
sige noget om på forældremøderne – kort?
Vi har god praksis for, at I er repræsenteret for at
give en kort introduktion af jer selv som
bestyrelsesmedlem samt information om, hvad
skolebestyrelsen vil være særligt optaget af.

Ad d. Stikord:
Håndsrækningen
● Trafik
● Fysiske rammer
● Forældresamarbejde/-inddragelse
● Kapacitetsopbygning/kompetencer
● Årshjul for arbejdet
Evt. kommende skolestrukturdebat?

e. Temaer for høringssvar vedr. det kommunale
budget 2019 – og de holdninger, som
skolebestyrelsen særligt ønsker udtrykt i
høringssvaret.
Anne Marie sørger for at høringssvaret fremsendes
inden d. 17. august, som er deadline for, at det kan
indgå i de politiske fagudvalgs behandling.
Vi beslutter på mødet, hvordan godkendelsen af
høringssvaret foregår - kan ske ved bestyrelsens
delegering til formand eller næstformand,
subsidiært at vi mødes igen d. 13. august

Ad e.
26. Kraftig serviceforringelse for elever, for forældre
og for personalet.

Her er en liste over de forslag, der er på vores
område, som udvalget for børn og undervisning er
det politiske fagudvalg for:

27. Færre børn vil gå i SFO - vender den tunge ende
nedad. Svage børn får færre muligheder for sociale
kontakter - parallelt bør der iværksættes indsatser for
de dårligst stillede børn.
SB påpeger at vi allerede har børn som ikke går i
SFO pga. presset økonomi.
29. Virker urimeligt over for borgerne som samtidig
udsættes for takststigninger ((pkt. 27).
33. SB beklager at der reduceres i indkøb af
undervisningsmidler (her fagportaler) i en tid med
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26. Reduktion i skolernes administration på 0,50
mio. (svarer til 1,1 årsværk).

fokus på digitalisering og i en tid med stort fokus på
at gøre eleverne så dygtige som de kan.

34. De fleste “andre opgaver” anses for vigtige og
nødvendige i forhold til en god og varieret, længere
28. Reduktion af åbningstiden i
skoledag.
Ungdomsklubber/SFO-UK med 4 timer ugentligt
Arbejdsmiljøbelastning - stresspåvirkning.
Forberedelsestiden er i forvejen belastet 29. 10%-besparelse på øvrige driftsmidler på SFO1 (landsplan/statistikker) og manglende løsning af
opgaverne vil uundgåeligt have negativ påvirkning
30. 10%-besparelse på øvrige driftsmidler på
og øge belastningen på arbejdsmiljøet.
fritids-og juniorklubber/SFO2-3
En besparelse vil ramme meget vigtige opgaver som
samarbejder (kollegialt og med forældre - og med
31. Reduktion af åbningstiden på Byggelegepladsen eksterne samarbejdspartnere), vigtige opgaver i
regnbuen med 5 timer ugentligt
forhold til skolereformen (Åben skole, UUV ...),
vigtige opgaver i forhold til læringsvejledning,
32. Flytning af Gungehus SFO1
arbejdet med faglige resultater, opfølgning på
testarbejdet, vigtige opgaver i forhold til trivsel,
33. Reduktion af midler til indkøb af
vigtige opgaver …
undervisningsmaterialer på skoler med 10%
Hvordan påvirker det undervisning/læring og
trivselsarbejdet negativt?
34. Reduktion i lærernes tid til øvrige opgaver
Den faglige strategi for Hvidovre Kommune - og
35. Reduktion af udviklingsmidler til skoleledelse
ambitionerne udtrykt heri.
med 50%
Oplægges opleves som at søge en
36. Overgang fra vuggestue til børnehave
beslutning/besparelse på et ikke tilstrækkeligt oplyst
grundlag.
37. Fokuseret brug af efterværn
35. Opleves som uden perspektiv i en moderne skole
38. Rammebesparelse på dagtilbud
hvor der er store krav og høje forventninger til den
enkelte skoleledelse.
27. Forøgelse af forældrebetaling for SFO1

Alt i alt opleves en udhulning af skolernes
varetagelse af kerneopgaven - især set i perspektiv af
en tid med 600 nye/flere elever på vej.
Selektivitet i udvalget af sammenlignelige
kommuner skal kommenteres.
Høringssvaret fremsendes til Hvidovre Kommune
fredag den 17. august. Susanne, Halime, Nikolaj,
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Anne Marie og Chr. er de aktive i udarbejdelsen.

4. Punkter til orientering fra ledelsen

Nyansættelser i forhold til barsler m.m.
Nyt skemalægningsprogram.

5. Meddelelser
Formanden & næstformanden.
Skolekontaktrådet.

Kommende møder i efteråret
•
•

6. Eventuelt

torsdag den 20. september, kl. 17.30-20.00
torsdag den 22. november, kl. 17.30-20.00

Danmarks Lærerforening inviterer til arrangement
“Drømmeskolen” torsdag den 27/9 i Pelsen i
Glostrup.
Go’ Gangstil, Go’ P-stil og Trafikpolitik m.m.
genudsendes.

Således opfattet
Chr.
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