Skolebestyrelsesmøde
Dagsorden
Mødedato: 22. november 2018
Indkaldte:

Mødetid: 17:00 – 19.30

Forældrerepræsentanter

Ledelsesrepræsentanter

Personalerepræsentanter

Afbud:
Næste møde:

Ekstraordinært inviteret
Lone, Heidi, Helle og Tina
16.januar 2019

Mødested: Bugtskolen

Dion Rønne (formand)
Lone Johansen (næstformand)
Heidi Larsen
Anette Gadegaard
Pia Larsen
Helle Pedersen
Lars Peters
Henrik Jørgensen (skoleleder)
Tina Bjerregaard (pæd. leder)
Niels Jørgen Jensen (pæd. leder)
Thomas Kristiansen (TR for pædagoger BGS)
Kim Nibe Nielsen (TR for pædagoger KMG)
Gitte Barimani (TR for lærerne KMG)
Fraværende:
Sted:
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Bugtskolen

Ordstyrer:

Dion Rønne

Skoleår 18/19 – 12

To-Do/Opfølgning>
Skoleår 18/19 – 13

To-Do/Opfølgning>
Skoleår 18/19 – 14

Referent:

Niels J. Jensen



Velkommen
17:00
Indsamling af diætskemaer
10 min
Godkendelse af referat fra SB1 mangler pga. referentens job og pc skifte.
Meddelelser (gensidig orientering)
17:10
 Bestyrelsesformanden
30 min
 Medarbejdere
 Ledelse
o Medarbejder (tilgang/afgang) – skoleårsoversigt
o Elever (tilgang/afgang)
Dion orienterede fra Skolerådsmødet, hvor der havde været en del
uoverensstemmelser mellem skolebestyrelserne og de politiske valgte
medlemmer. Skolestrukturen blev debatteret med henblik at optimere
distrikterne
Thomas fortalte, at det der fylder på Bugt er elevplansmøderne og skrivning
af elevplaner, samt at julen står for døren, og der derfor er rigeligt at se til,
på den gode måde.
Kim beskrev mellemtrinsgrupperne på Kirkemosegaard og deres
forskelligheder.
Der er lige afholdt de nationale tests.
Indskolingen har modtaget 2 nye elever.
Gitte fortalte om udskolingens nyligt overståede praktikuge, som havde
været en stor succes med gode oplevelser for eleverne. I uge 48 skal
eleverne i brobygning i Roskilde og Køge.
Skole/hjem samtaler, hvor det blev aftalt hvilke fag de enkelte elever skal op
i til sommer, er også blevet afholdt. Der er generelt en ok god stemning.
Der har været fælles temauge i uge 44 på tværs af klassetrinene, hvilket
forløb rigtig godt med god energi igennem hele ugen. Temaet blev afsluttet
lørdag med fernisering for forældre, hvor de kunne se, hvad eleverne havde
arbejdet med i ugens løb.
Henrik fortalte at økonomien har fyldt rigtig meget med de kommunale
besparelser som omdrejningspunkt.
Bugtskolen er kommet fint igennem tilbageflytningen, grupperne kører og
det virker til at indeklimaet er blevet bedre.
Der har været afholdt pædagogisk dage for begge skoler sammen.
Psykolog Rikke Høgsted holdt et meget spændende oplæg om
belastningspsykologi, og på andendagen arbejdede skolerne individuelt.
Bugt arbejdede med Meebook og Kirkemosegaard arbejdede i de enkelte
teams med dagligdagen og den understøttende undervisning.
Afgang personale: Bugt 1 medarbejder
Afgang elever: Bugt 2 udskolings elever
Tilgang elever: Bugt 2 mellemtrin, Kirkemosegaard har stor tilgang og et
stort pres fra almenskolerne.


Visiteret kørsel (Bugtskolen)
Greve/Solrød slutter sig til Dantaxi
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17:40
10 min

Henrik orienterede om den visiterede kørsel på Bugtskolen. Greve/Solrød
taxa er blevet sammenlagt med Dantaxi. Konsekvensen af
sammenlægningen er endnu ukendt.
To-Do/Opfølgning>
Hente mad frem
Skoleår 18/19 – 15



Budget 2019-2022

17:50
5 min
17:55
20 min

Orientering i budgetmappen på greve.dk – se link!
https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2019-2022/
Der har været to runder med besparingsforslag fra politisk side.
For skolerne har det den betydning at taksten på STU eleverne er blevet
reguleret, så den ligger lige under landsgennemsnittet. STU har meget stor
søgning og er udvidet med en ekstra afdeling, så takstnedsættelsen vil ikke
mærkes i dagligdagen.
Der har været lagt op til besparelser på det administrative/ledelsesmæssige
område, og der har været en større kommunal fyringsrunde.
Bugtskolen og Kirkemosegaard er ikke blevet ramt personalemæssigt, men
administrationen (sekretærerne) skal fremover løse nogle ekstra opgaver for
PPR.
Skolerne har tidligere fået støtte fra en central pulje til aflønning af
pædagogpraktikanter. Denne pulje er blevet sparet væk, og derfor modtager
skolerne ikke denne støtte fremover.
To-Do/Opfølgning>
Skoleår 18/19 – 16

To-Do/Opfølgning>

Skoleår 18/19 – 17

To-Do/Opfølgning>
Skoleår 18/19 – 18



Antimobbestrategi (Antimobbepolitik)
18:15
 Fortsættelse fra 18/19 – 06 (SB1)
30 min
Bilag fremsendes inden mødet
Kim gennemgik oplæg til antimobbestrategien, samt baggrunden og
metoden for dens tilblivelse. Udfordringerne i arbejdet med denne
problematik har været/er de personlige udfordringer eleverne har med sig,
samt den indgroede angst for selv at blive mobbet, hvis man tager afstand
fra mobning. Det er et fokusområde, som skal behandles kontinuerligt for at
det har en effekt og fokus.
Henrik skriver et forord til strategien og sender den færdige strategi til Dion,
som sender strategien til den øvrige bestyrelse til gennemsyn og eventuelle
kommentarer.
18:45
 Årshjul + Møder i 2018/2019
15 min
Bilag 2: Årshjulet
Dion retter årshjulet til.
o

Opfølgning på elevfremmøde I efterårsferien på
19.00
Bugtskolen
5 min
Problematikken omhandler planlægning af bemandingsplan i SFO i ferier i
forhold til elevfremmøde. I efterårsferien og andre korte ferier har det ikke
været et stort problem. Der skal være opmærksomhed på sommerferien,
som tidligere har problematisk.
Forskellige tiltag blev debatteret.

To-Do/Opfølgning>
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Skoleår 18/19 – 19

Eventuelt

19:05
10 min

To-Do/Opfølgning>
Skoleår 18/19 – 20

Oplæsning af referat og godkendelse heraf

19: 15
10 min

To-Do/Opfølgning>
Anden opfølgning:
Overføres til næste
møde

Hvem

Hvad

Emner på næste SB
o
o

o
o
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SB3: Ons 16. januar (uge 3)
SB4: Ons 27. februar (uge 9)
SB5: Tir d. 9 april (uge 15)
SB6: Ons 19 juni (uge 25)

