Referat
Skolebestyrelsen indkaldes herved til ordinært møde, tirsdag den 17. april 2018
18:00 – 21:00 på Skoletorvet afd. Karrebækvej.
Deltagere:
Trine Egeberg, Nils Paaske, Mette Christiansen, Hans Andersen, Peter Johansen,
Lotte Lagerberg, Yvonne Emanuelsen, Susanne Andersen, Julie Hedegaard, Lene
Grave, Kim Rydal, Thomas Thomsen, Asbjørn Rylund, Jimmy Hass, Søren Hovmand,
Thomas Kruse og Torben Nielsen.
Elevrep.:
Herlufsholmvej:
Karrebækvej: Emma 5.a
Sandved:
Karrebæk: Cecilia, Felix
Hyllinge:
Fuglebjerg: Sophia 5x
Fraværende med afbud: Ulla Lillegaard,
Eva Bouazza, Henrik Nielsen, Ida Löwe,
Kristian Stehr Larsen, Liv 9C, Lukas Vishart
Gæster: Peter Holm Christensen
Dagsorden:
Sag nr. 195
Elevforhold
 Nyt fra elevråd på afdelingerne
 Særlige spørgsmål fra eleverrep.

Ikke noget at bemærke

Sag nr. 196 – orienteringssag
Sommerferieordning i SFO – ferieåbning
både i Fuglebjerg og på Karrebækvej

SFO-leder Peter Holm orienterer om,
at vi har fået mulighed for at have
ferieåbning på afdeling Karrebækvej.
Det betyder, at vi fremadrettet har
åbent på to matrikler. Karrebækvej er
et internt SFO-tilbud for Lille Næstved
Skole, mens tilbuddet i Fuglebjerg er
kommunalt.

Sag nr. 197
Orientering om sidste nyt fra Børne- og
skoleudvalget.
Bilag medsendt

Torben orienterer.
Der er budgetudarbejdelse i gang.
Der iværksættes høringer og
spørgeskemaer omkring skolestruktur.
Pladsgaranti på dagtilbudsområdet –
kan få betydning for udbygningsplaner

Sag nr. 198 – drøftelse
Årsberetning – evaluering af proces

Meget flot årsberetning. Måske lidt
kortere. Måske en ”teaser”/forfilm.
Årsberetning som punkt har fyldt
relativt meget på skoleårets møder.
Hvert skolebestyrelsesmøde kan
afsluttes med at opsummere de
punkter, der potentielt skal bruges i
årsberetningen. Ideen med at lave en
lille film

Sag nr. 199 – udtalelsessag
Skemaer – grundskema og klasseskemaer

Grundskemaskabelonerne blev
godkendt på et tidligere
skolebestyrelsesmøde. Der er intern
kontrol af alle klasseskemaer.

Sag nr. 200 – drøftelse
Skolebestyrelsesvalg
- Status
-

Fredsvalg. Der er kandidater nok. Alle
matrikler er repræsenteret. Ligeledes
2-3 suppleanter.

Sag nr. 201– orienteringssag
Brobygningstiltag mellem afdelingerne

Præsentation af
minimumsbrobygningstiltag. Der er
tiltag på 4., 5. og 6. årgang, der samler
de tre afdelinger, hvor er udskoling.
Skolebestyrelsen opfordrer til at der
øges i mængden af fælles tiltag.

Sag nr. 202 – orienteringssag
Skoleårets planlægning
 Status
 Andet

Vi er stort set på plads med skoleårets
planlægning. Det betyder, at
nyansættelser, fagfordeling og
skemalægning er på plads. Ligeledes er
styredokumenter på plads.
Christine Felbo starter som daglig
leder 1/6.

Sag nr. 203 – orientering/drøftelse
9. klassesundersøgelsen (plus orientering
om snus)

Torben orienterede om de generelle
tal for hele kommunen og gav
specifikke eksempler fra hhv.
Fuglebjerg og Herlufsholmvej. Den
samlede oversigt og SSPs
kommentarer vedhæftes referatet.

Sag nr. 204 – drøftelse og beslutning
Børne- og skoleudvalget har inviteret
Forberedelse af møde med BSU den 20/6 kl til høringsmøde. Forældrevalgte,
1830
skolens ledelse,

Sag nr. 205
Orientering om forbedringer og planlagte
ændringer på de seks afdelinger

Notat medsendes

Sag nr. 206
Orienterings – og efterretningssager fra
a) formanden,
b) kontaktpersoner
c) ledelsen

Der oprettes den manglende klasse i
Karrebæk.

Sag nr. 207
Sager til dagsorden til næste møde.

Årshjul for skolebestyrelsens arbejde
På et kommende møde, ikke det
første, bør vi drøfte, hvordan vi vil
inddrage forældreperspektivet i højere
grad.

Sag nr.208
Eventuelt
Sag nr. 209
Personsager

