Referat af møde i bestyrelsens folkeskoleudvalg torsdag d. 24.
september kl. 17-19
Deltagere:
Forældre: Nynne Dalå, Anne Bourkis, Arne Holm, TR: Allan Severin
Sangafd.: Mogens Halken
Folkeskoleafd. : Louise Refnov, Jesper Cløigaard og Merete Emcken
Afbud: Cecilie Brask
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Hyrdebreve vedr. skoledagens længde (Bilag)
a. Gennemgang af elementer i brevet relevante for SAG v/ ME
Det nye udspil fra UVM giver mulighed for at udnytte et par dispensationer:
Ledelsen ser på muligheden af at omlægge nogle studietidstimer på 3. årg. til 2lærerordning. Dette kan medvirke til, at 3. kl. igen - så vidt muligt - kan møde kl.
9.00 og dermed få en rolig skolestart, hvilket er befordrende for SAGs
indskolingsproces.
Ledelsen har bedt distriktsforvaltninger undersøge muligheden for, at KBH
kommune søger om en forsøgsordning, hvor konfirmationsforberedelse kan
erstatte studietid
b. Studietid for piger, drenge og årgangen. Hvordan synes vi, det går? v/ND
Studietid er et blandt mange nye tiltag i den nye skolereform, så også her er vi i
gang med et større udviklingsprojekt i samarbejde med skolepædagogerne,
hvoraf nogle er på halv tid. Efter 1½ måned kan vi konstatere, at det er meget
blandet, hvordan indhold og udbytte er på de forskellige årgange. Der skal
fortsat ske en koordinering på årgangsteammøderne, og der skal ske en
videndeling på tværs af årgangene så der på sigt sker en opkvalificering:
Eleverne skal tillige hjælpes til at udvikle en ny læringskultur for selv at kunne
udnytte studietiden optimalt, derfor er det vigtigt, at den fælles udfordring
italesættes.
Punktet tages op på Kontaktforældremødet.
3. Kvalitetsrapport (Bilag) v/ME
Beskrivelse af skolen: Har vi noget på hjerte ud over det, vi skal udfylde?
Stikord til indhold:
 Beskrive at vores store opgave under skolereformen er, at bevare skolens
særlige sangprofil under hensyntagen til folkeskolelovens mål og intentioner
 Bekymring for den fortsatte socialt brede rekruttering, da BUF forlanger alle
forsendelser skal ske via E-boks. Dette betyder tillige at vores markedsføring
skal ændres radikalt
 Indskolingsforsøgsansøgning

 Europaskolesamarbejdet (Campusvisionen)
 SAG på Carlsberg
Ledelsen arbejder videre på dokumentet, der skal være færdigt først i oktober.
4. FSR: Vi skal sammen se på skemaet vedr. inddragelse af forældrenes
ressourcer.v/ME
Skemaet blev udfyldt i fællesskab med forældrene og der blev givet fine scoringer
3-4 3-4
Tilsyn ved arrangementer v/MH
Forældrerepræsentanterne bakkede op om større involvering af forældre både ved
tilsyn, Åben skole osv. Anne tilføjede, at også ældre elever kunne bruges.Tages op på
kontaktforældremødet. Anne og Jesper forbereder.
5. Ansøgning om fritagelse v/ MH
1. Er der noget, vi kan gøre tydeligere i formidlingen af regelsættet og af
koraktiviteterne?
2. Håndtering af regelsættet (sanktionsmuligheder og særordninger)
Der var enighed om vigtigheden af at tydeliggøre og italesætte regelsættet ved
enhver given lejlighed.
MH tager det op på Kontaktforældremødet
6. Dagsorden for og planlægning af kontaktforældremøder 28. oktober og 1. marts
2016 v/ND
Forslag til dagsorden d. 28. oktober
1. Velkomst v/ skolebestyrelsen og rektor
2. Præsentationsrunde
3. Skolens / bestyrelsernes organisering v/ AH og ND
4. Præsentation af kontaktforældreordningen v/ND
5. Oprettelse af en forældrebank v/ AB og JE
6. Fra i forbindelse med koraktiviteter v/MH
7. Organisering af studietid v/ RE og ME
8. Indkomne punkter fra kontaktforældrene
9. Næste møde
10. Evt.

5 min
5 min
10 min
5 min
45 min
10 min
15 min
20 min
5 min
0 min

7. Næste møde
28.oktober mødes vi ca. ½ time efter kontaktforældremødet, hvor vi følger op på
aftenen
Næste møde i udvalget er torsdag d. 7. januar 2016 kl. 17-19 på MEs kontor
Vi ser bl.a. på Mindset
8. Evt
Referat v/ Merete

