Referat af skolebestyrelsesmøde d. 12. juni 2017

Punkt 1
Punkt 2
Punkt 3
Punkt 4

Godkendelse af referat
Orientering om brevet fra
skolebestyrelsformænd samt
forældre reaktioner v. Camilla
Præsentation af Hedelyskolens
nye souschef
Status på/orientering om
ledelsessituationen

Punkt 5

Status på fagfordeling

Punkt 6

Kort orientering vedr.
økonomi.

Punkt 7

Orientering om
fleksibilitetsaftale v. Christian

Referat godkendt
Brevet kom hurtigt ud og er
blevet positivt modtaget
Louise giver en kort
præsentation
Ledelsesteamet består af:
Ann-Dorit konstitueret
Skoleleder,
Louise Faglig leder med
souschef funktion og
afdelingleder for mellemtrin,
Helen nuværende
viceskoleleder for Tjørnely og
afdelingsleder for udskolingen,
Jannie konstitueret SFO-leder,
Rasmus Konstitueret
afdelingsleder af vækst
klasser.
Jette konstitueret
indskolingsleder
Der er givet tilsagn til at slå
indskolingslederstillingen op
hurtigst muligt.
Jette og Rasmus præsenteres
ved næste møde.
Lige nu bliver der finpudset. 1.
udkast til skemaer bliver lavet
færdigt til mandag d. 19. juni
Vi får tilført inklusion midler,
men har stadig den samme
budgetramme.
Christian informere om
følgende:
Der er opdateret mellem Greve
lærerforening og kommunen
og besluttet en lokalaftale.
Aftalen er fleksibel
tilstedeværelse. I den nye
aftale skal der nås en enighed
mellem lærere og ledelse. Vi

Referat af skolebestyrelsesmøde d. 12. juni 2017

Punkt 8

Orientering fra
Skolerådsmødet.

Punkt 9

Referater fra
skolebestyrelsesmøder på
skoleintra.

Punkt 10

Meddelelser

Punkt 11

Evt.

opprioritere samarbejdstid.
Aftalen er fast tilstedeværelse
torsdag kl. 14-16
Henrik Klem Lassen formand
for børne-og ungdoms
udvalget har forståelse for det
brev
skolebestyrelsesformændene
sendte ud. Greve kommune ser
generelt problematikken
anderledes.
Der er givet 10.000.000 kr. Til
deling mellem skolerne, som
ikke rækker særligt langt, da
skolerne er slidt og har brug
for et løft.
LB kontakter HH og får aftalt,
hvordan referatet lægges på
intra. LB sender referat til
godkendelse inden en uge og
efterfølgende skal referatet
ligge på intra inden en uge.
Invitation til "Mød Skole og
Forældrenes landsmøde". Man
melder sig selv på og
kontakter Ann- Dorit, hvis
man ønsker at deltage.
Der er en plads ledig i trafik
sikkerhedsrådet. Thomas
Klingspor-Bentzen deltager.
9. Klassernes sidste skoledag
var en succes
Allan´s afskedsreception var
en succes og en rigtig god dag,
der var gode og relevante taler.
Ann-Dorit holder afskedstalen
til dimensionen
Det efterspørges om
skolebestyrelsen vil deltage i
1. Forældremøde. Christian
samler datoerne og kontakter
skolebestyrelsen for videre
aftaler
Skolebestyrelses seminar
afholdes 1-2 måneder efter der
er ansat en ny skoleleder

