Referat fra skolebestyrelsesmødet mandag den 4. december kl. 18.30 - spørgetid, 19.00 SB-møde
Deltagere: Camilla H., Thomas K., Majken D. W., Pia S., Kenn E., Johnny L., Heidi S. J., Christian N.,
Winnie B. C., Dorthe T., Helen H., Louise B.

Punkt 1

Spørgetid.

Ingen spørgsmål.

Punkt 2

Godkendelse af referat,
kommentarer til
dagsordenspunkter,
kommende møder

• Idræt, principper
• Kantinen, sund mad
Punkterne kommer på i det nye år.

Punkt 3

Meddelelser fra eleverne.

Marie deltager.
Kommentar til vikar situation: Vurdering i
7.kl. Arbejde selv fungerer ikke, uden
nabotilsyn.
Møde i elevråd:
• Orientering om seddel med fejl og
mangler til David og Michael, deles
rundt i klasserne i denne uge,
• Fælles elevrådsmøde introduktion,
fra DSE for alle elevrødder I Greve,
kun 3 skoler ud af 9 repræsenteret,
pga. dårlig information. Næste møde
omhandler fælles mål.
• Motionsdagen, positivt arrangement,
men manglede et program.

Punkt 4

Præsentation af ny skoleleder
på Hedelyskolen

(Han deltager ved først kommende SB møde
5.2.18)
Hans Peter Stokholm ansat pr. 1.1.Han
kommer d.15.12. kl.11-13.
Deltager på torsdag d. 7.12. i
budgetopfølgning

Punkt 5

Orientering fra ledelsen

-

Infoaften for kommende 0. klasses
forældre / DT præsenterer
- Plan for arbejdet med
Trivselshandleplan/antimobbestrategi
Winnie fortæller om arbejdet i
Trivselsgruppen med handleplanen og
den konkrete plan.
Handleplanen er et arbejdsredskab, den
konkrete plan er forældrerettet.
Første fredag i marts, trivselsdag, der skal
eleverne arbejde med deres del.
- Orientering om retningslinjer ved
personalesygefravær /AV
Punktet udskydes til næste gang, da AnnDorit ikke er til stede.

.
Punkt 6

Orientering og opfølgning på
renovering

Der gøres klar til at flytte 1. klasserne og
Fysiklokalet over, sløjdlokalet er klar,
mangler varme. Håndværk og design er i
gang med at blive klar.
Toiletter renoveres for 3. gang.
Etablering af legeplads, der skal kæmpes for
at det bliver planet.

P-pladser, Thomas skriver til Teknik og
miljø, der er brug for min. 10 pladser mere.

Punkt 7

Økonomi på Hedelyskolen

Budgetopfølgning d.7.12.- der bliver først
stemt kasser af i januar.
Orientering kommer i det nye budgetår.

Punkt 8

Eventuelt

Kvalitetsrapport, vi er i gang med at skrive de
resterende afsnit, Louise sender den tirsdag til
Skolebestyrelsen, Camilla samler
kommentarer og sender retur.
Omlagte dage, der får 9.kl fysikdage, for at
indhente tabt undervisning i forbindelse med
renovering.
LB undersøger hvordan status er med iPad
oplader, tm. Martin

Punkt 9

Punkter til næste møde
5. februar 2018

•
•
•
•

Punkt 10

Eventuelt.

Retningslinjer for omklædning
Kantine mad
Retningslinjer / principperne for
vikardækning
Trivselshandleplan/antimobbestrategi

Intet.

Formand

Sekretær

Camilla Henckel

Louise

