Referat af skolebestyrelsesmødet den 6/2-2017.
Fraværende: Inge-Lise Hvid, Pierre Rømer, og Nanna Pedersen.

Punkt 1

Spørgetid.

Ingen spørgsmål.

Punkt 2

Godkendelse af referat.

Referatet fra 9. januar 2017 blev
godkendt.

Punkt 3

Meddelelser fra eleverne.

Der afholdes fælleselevrådsmøde fredag
den 10.februar 2017.

Punkt 4

Erfaringer med den
understøttende
undervisning i
indskolingen ved Margit
Askevig.

Margit orienterede om den understøttende
undervisning der er i gang, samt de nye
tiltag der skal sættes i gang, i forhold til,
når to kulturer mødes (Tjørnely og
Hedely), og her vil kunne inspirere
hinanden til at optimere den
understøttende undervisning.

Punkt 5

Bekymringer om skolernes I januar mødtes formandsgruppen. Her
økonomi ved Camilla
var samtlige formænd stærk bekymret for
Henckel.
den økonomiske tildeling til skolerne med
efterfølgende et stort underskud på
skoleområdet.
Hvis der ikke bliver tilført flere ressourcer
til skoleområdet kan skolebestyrelsen
ikke godkende kommende budgetforslag.
Faglig klub har sendt en mail til
formanden for børne-og ungeudvalget,
Henrik Klem. Hvori de ligeledes
beskriver den mangelfulde økonomi der
er til rådighed på skolerne.
Allan kunne fortælle, at skolens samlede
underskud lå på 700.000 kr. Der skulle i
den forbindelse udarbejdes en handleplan
til nedbringelse af underskuddet. Her
pegede skolebestyrelsen på, at lejrskoler
og hytteture så måtte afskaffes. Da dette
ville gøre mindst ondt på den daglige
drift.

Punkt 6

Meddelelser.

I forhold til fælles retning i Greve
kommune pegede ledelsen på følgende
områder, der skulle arbejdes videre med.
• Elever i udskolingen der fravælger
skolen, helt eller periodevis.
• At inklusionsopgaven/børn med
AKT problematikker fylder mere
og mere i
undervisningen/skolehverdagen.
• At lærergruppen oplever, at det
høje undervisningstimetal, gør det
sværere at finde den fornødne tid
til øvrige væsentlige opgaver, så
som samarbejdet lærer og
pædagoger imellem, udvikling af
teamsamarbejdet og
etablering/videreudvikling af
læringsvejledere.

Punkt 7

Punkter til næste møde.

Foreløbig ingen.

Punkt 8

Eventuelt.

Intet

Formand

Sekretær

Camilla Henckel

Allan Tschernja

