Herrestrup skole og videnscenter
Tlf.: 59325840

Dagsorden skolebestyrelsesmøde
12. september 2018 kl. 16:30 – 18:30
Referent: Rikke

Deltagere: Se nederst i referatet

1. Godkendelse af referat fra 2018-06-14
• Referatet godkendes og lægges på skolens hjemmeside.
2. Nyt fra formanden
• Intet nyt
3. Nyt fra skolen
• Ledelsen:
- Nyansættelser: En lærer til mellemtrinnet, en orlovsvikar til villaerne, en pædagog til
mellemtrinnet, en fast lærer-vikar (16 timer), en ”løs” vikar og en serviceleder. Begge
vikarer bliver pt. brugt i villaerne.
- Der er 88 elever på skolen og 45 voksne. Der er 9 elever fra indskolingen og 4 fra mellemtrinnet i Kløver.
- Der har været en budgetkonsulent på besøg for at hjælpe med ”Mit regnskab”.
• Medarbejderrepræsentanter:
- Der har været en del uforudsete udfordringer ved skoleårets start, men er nu ved at være
klar til skoleåret og har årsplanerne på plads.
• Elevrådet: Deltager kun på sidste møde i skoleåret.
4. Nyt fra medlemmer (forældrerepræsentanter)
• Spørgsmål fra forældrerepræsentant: Hvornår skal elevplaner være klar?
Svar fra skolen: Elevplaner laves elektronisk i ”Min uddannelse” og er et dynamisk værktøj.
AKTION: Bestyrelsen arbejder med spørgsmålet på et senere møde, evt. udarbejdes et princip.
5. Budget 2019-2022 i høring (høringsfrist 19. september 2018 kl. 9.00)
• Orientering om budget 2019-2022 v/ Mikkel
Bilag (link til materialet på kommunens hjemmeside)
• Input til høringssvar fra skolebestyrelsen:
- Ønsker afklaring af hvad der menes med ”specialskoleindsatsen” – er Herrestrup en del af
den diskussion.
- Forslag til hvad besparelse på ½% kan anvendes til: Lønkroner, supervision/vejledning til
de ansatte.
AKTION: Rikke laver udkast til høringssvar og sender til bestyrelsen.
6. Ny skolestruktur (kommende høring)
• Forslag til ny skolestruktur udsendes i høring den 27. september 2018 med høringsfrist den
22. november 2018. Orientering om ny skolestruktur v/ Mikkel, herunder nedsættelse af
administrativ arbejdsgruppe på inklusions- og specialområdet, der blandt andet kommer med
forslag til, hvordan organiseringen af specialtilbud tænkes at se ud fra august 2019 med
henblik på, at den kan tilpasses den forventede skolestruktur.
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Bilag (link til materialet på kommunens hjemmeside)
AKTION: Høringssvar drøftes skolebestyrelsesmøde d. 14. november 2018 kl. 16:30-18:30.
7. Forslag til ferieplan i høring (høringsfrist: 20. september 2018)
• Orientering om ferieplanen v/ Mikkel
Bilag (link til materialet på kommunens hjemmeside)
• Input til høringssvar (skal vi fx bede om 3 lukkeuger i sommerferien?)
- Vi afgiver høringssvar uden kommentarer
AKTION: Rikke laver udkast til høringssvar og sender til bestyrelsen.
AKTION: Liselotte/Mikkel undersøger pasningsbehovet i sommerferien (uge 31) med Kløverforældrene. Herefter vurderes det, om vi skal søge om dispensation til en ekstra lukkeuge i
sommerferien 2019/2020. Ansøgningen skal oplyse om behov for pasning samt bemærkning
om, at færre lukkeuger har stor betydning for skolen, da der går unødigt mange ressourcer fra
skolen-delen.
8. Skole og Forældre
• Der skal findes op til 2 deltagere til Skole og Forældre Landsmøde 2018. Landsmødet
afholdes fredag d. 23/11 fra kl. 16.00 til lørdag d. 24/11 kl. 16.00 i Nyborg. Alle
medlemsskoler kan få mindst 2 medlemmer med til mødet. De delegerede til landsmødet
udpeges af og blandt de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Suppleanter kan
ikke udpeges som delegerede.
Bilag (link til invitationen på Skole og Forældres hjemmeside)
AKTION: Mikkel sender invitationen ud på mail og interesserede melder tilbage senest 25.
oktober 2018.
• Der afholdes kursus for nye skolebestyrelser 24. oktober 2018 sammen med bestyrelserne
for Nord- og Sydskolen.
• Opdatering af skolebestyrelsesmedlemmer i Skole og Forældres medlemsportal (http://skoleforaeldre.dk/artikel/medlemssystem)
AKTION: Mikkel beder Kirsten sende en opdateret liste til Skole og Forældre
9. Skolens hjemmeside
• Forældreintra og skolen hjemmeside skal opdateres, så de afspejler den nuværende
bestyrelse
Bilag
AKTION: Mikkel beder Kirsten om at opdatere forældreintra og hjemmesiden
10. Eventuelt
• Der er mange punkter til kommende møder.
AKTION: Vi lægger et ekstra møde ind d. 14. november 2018 kl. 16:30-18:30, hvor
høringssvar til ny skolestruktur drøftes sammen med et par af nedenstående punkter.
• Styrelsesvedtægt for skolerne og principper.
AKTION: Rikke sender styrelsesvedtægter for skolerne i Odsherred og skolens egne principper
ud til bestyrelsen.
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• Bestyrelsen foreslår, at elevrådet finder på et navn til ”storskolen”
AKTION: Mikkel giver info videre til elevrådet.
Næste møde: 24. oktober 2018 (kursus for nye skolebestyrelser)
Punkter til kommende møder
• Skolens hjemmeside (se pkt 7 i SBM referat fra 2018-04-19)
• Bygningsanalyse (se pkt 11 i SBM referat fra 2018-04-19)
• Bestyrelsen arbejde (se pkt 8 i SBM referat fra 2018-04-19)
• Godkendelse af beskrivelse af Herrestrup Skole og Videnscenter (se pkt 9 i SBM referat fra
2018-04-19)
• Skolens økonomi (se pkt 5 i SBM referat fra 2018-04-19 og pkt 7 i SBM referat fra 2018-0614)
• Udarbejde princip for hvordan ”Min uddannelse” bruges til individuelle elevplaner (se pkt 4 i
SBM referat fra 2018-09-12)
• Udarbejde princip for skole-hjem samarbejde

Deltager

Til stede/
fraværende

Forældrerepræsentant

Charlotte Hildebrandt Rasmussen

Til stede

Medarbejderepræsentant

Jørgen Elmedal

Til stede

Forældrerepræsentant

Karin Dyring Jeppesen

Afbud

Forældrerepræsentant

Lene Dresler

Til stede

Medarbejderepræsentant

Lisbeth Fischer

Til stede

Skoleledelse

Liselotte Rask

Til stede

Skoleledelse

Mikkel Kirkegaard

Til stede

Forældrerepræsentant (formand)

Rikke Mørck Henriksen

Til stede

Forældrerepræsentant (næstformand)

Sune Skovgaard Worsøe

Til stede

Forældrerepræsentant (suppelant)

Vibeke Løvgreen Lassen

Til stede
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