Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 3. kl. 17.30-20.30 (BEMÆRK MØDETIDSPUNKT)
februar 2014
Lokale: Personalerummet på Fjordvej

Punkter

Ansvarlig

1. Protokol

KLK

Beskrivelse

Tid

Referat
Rettelse til punkt 7. Det ændres til
regnskab 2013.

15

2. Siden sidst
* Formand

Fraværende: Marianne Hansen, Linda Buus

Allan

Tårnborg konferencen
Åbningstalen skulle have været
holdt af undervisningsminister
Christine Antorini men hun måtte
melde afbud pga. forhandlinger i
Statsministeriet. I stedet var der
oplæg ved formanden for børneog kulturchefforeningen i Ballerup
kommune Eik Møller om den nye
skolereform og inklusion. Professor
Olga Dysthe fra universitetet i
Bergen holdt derefter et oplæg om
"Det flerstemmige
læringsfællesskab" med fokus på
sprog og skrivepædagogik samt
fællesskabsoplevelsen bygget op
omkring dialog og diskussion
mellem lærere og elever.
Der var enighed om, at
konferencer er givende for
samarbejdet mellem
skolebestyrelse, ledelse og
personale.

* Ledelse
* PR/MED/SI

*Elevråd

KLK, JAX & CHR

SFO har for nyligt haft personale
weekend med Lars Mogensen som
foredragsholder om
konflikthåndtering.
Der afholdes MED dag onsdag 5.
februar.
Der har været møde med ledelsen
vedrørende elevrådets ønskeliste
til forbedringer på Thorsensvej.
Der afholdes opfølgningsmøde
snarest.

* Andre

3. Byggeri

Ledelse

Orientering

5

4. Trafik

Linda

Orientering

5

Indstillingen til det valgte byggeri
har været i økonomiudvalget i dag
3/2 2014, som har sendt samme
indstilling videre til Byrådet.
Punktet udgår
Forskellige perspektiver på
inklusion drøftet.
-

-

5. Inklusionspolitik

Alle

Drøftelse/beslutningspunkt
(Dokument vedhæftet)

60

6. Skolepolitik

Alle

Drøftelse/beslutningspunkt
(Dokument vedhæftet)

60

7. Regnskabet 2013

Ledelse

Orientering

10

8. Budget 2014

Ledelse

Beslutningspunkt
(Regneark vedhæftet)

15

Talentudvikling
Fleksible fællesskaber
Specialundervisning
Lærerkompetencer
Sammenhæng mellem
skolepolitik,
værdiggrundlag og
inklusionspolitik
Overskriften for en
inklusionspolitik drøftet

Ledelsen udarbejder udkast til
inklusionspolitik, med
udgangspunkt i ovenstående
pinde. Input til ledelsen senest 10.
februar. Input fra Tårnborg
konferencen medtænkes i
politikken.
Med undtagelse af små ændringer
i teksten, var der stor enighed om
at arbejdsgruppens arbejde var
super godt og skolepolitikken blev
besluttet.
Fjordskolen går ud af budgetåret
2013 med et lille overskud.
Budget for elevaktiviteter og
undervisningsmaterialer drøftet.
Små ændringer i teksten ændres
for at styrke forståelsen af budget
2014. Budgettet godkendt. SFO
kommer med udkast til budget på
kommende møde.
Der vil fremover være kvartalsvise
opfølgninger på budgettet. Skrives
ind i årshjulet for 2014. Næste
gennemgang på aprilmødet 2014.

Princip for undervisningens
organisering, skolebestyrelsesvalg
2014, Budget for SFO, Princip for
arbejdets fordeling mellem lærere
og pædagoger, Trivselspolitik,
kvalitetsrapport, Vision,
værdiggrundlag og identitet.
Ovenstående punkter fordeles
løbende over foråret.
Der har været problemer med at
have ting stående frit i høje grå på
Thorsensvej. Ledelsen og
personale arbejder på sagen.

9. Kommende
punkter

10. Eventuelt
11. Personsager

Elevrepræsentanter
deltager ikke

5

Der blev spurgt ind til ledelsen
muligheder for at observere
undervisningen. Emnet
undervisningsobservation sættes
på dagsorden på et senere
tidspunkt.

5

1 sag drøftet

