Mørkhøj skole
Ilbjerg Allé 25
2730 Herlev

10. maj 2014

Skolebestyrelsesmøde
Referat nr. 4 torsdag den 24. april 2014 kl. 18.30 – 21.00
Konstituering af ny skolebestyrelse fra kl. 19 – 21.00
Medlemmer
Dorte Agerbeck
Nina Jensen
Mette Windfeld
Anette Levin Lund, næstformand
Mia Møller
Celine Pedersen
Kenneth Pedersen, skolebestyrelsesformand
Lene Frandsen
Kristoffer Færkel
Elevrådsrepræsentanter
Formand: Martin Mühlendorph, 9x

Afbud

Mødeleder

Traktement
x

x

Næstformand: Lucas Winkelmann W. 8x
Observatør:
Trine Henriksen
Sekretariat:
Carsten Bott, skoleleder
Gitte Oversø, viceskoleleder
Ekstra indkaldt:
Nye kandidater til skolebestyrelsen
Anette Levin Lund
Næstformand

Kenneth Pedersen
Formand

Punkt
1. Godkendelse af referat fra møde december 2013
Godkendt

Tid
5 min

2

Tilbagemelding fra elevråd
V/Martin Mühlendorph, elevrådsformand
Udskudt

10

3

Generel information mens nye bestyrelsesmedlemmer
dukker op - Kl. 19.00 – 19.45.
V/Kenneth Pedersen, skolebestyrelsesformand og
Carsten Bott, skoleleder
 Information om procedure for fredsvalg samt eventuelt
fredsvalg
 Forslag til mødedatoer (se vedlagte)
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4

Besluttet:
Ang. forslag til møderække i det kommende skoleår 2014-15.
Skolebestyrelsesformand Kenneth Pedersen, vil på næste
skolebestyrelsesmøde komme med en revideret mødeplan.
Mødeplan meldes ud således, at forældremøder ikke lægges
samtidig.
Skolen sørger for, at alle møder lægges ind i den fælles
kalender.
Ny skolebestyrelse – og velkommen til de nye, kort
præsentation
V/ Kenneth Pedersen, skolebestyrelsesformand
 Kort om skolebestyrelsens arbejde (se §13 i vedlagte
skolestyrelsesvedtægt)
 Information om procedure for fredsvalg samt eventuelt
fredsvalg
 Konstituering (formand, næstformand, økonomiudvalg,
kantine- og sundhedsudvalg, kommunikationsudvalg,
kontaktforældreråd, GXU (ansættelsesudvalg ad hoc))
Alle nye kandidater til skolebestyrelsen var inviteret. På mødet
deltog, udover den nuværende skolebestyrelse:
Karin Lemut
Tina Jack Rasmussen
Naja Lundgren
Anja Håkonsen
Mette Kaae Rasmussen
Hind Ouhnia – deltog ikke
Mia Fabricius a Rogvi – deltog ikke
Ole Christensen – udeblev fra mødet
Besluttet:
Grundet antallet, og at en af de opstillede kandidater ikke
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mødte frem, besluttede skoleleder Carsten Bott, at
skolebestyrelsen foretager et opstillingsmøde d.13.5. På
opstillingsmødet vil skoleleder Carsten Bott være tilstede.
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Forslag: at skolebestyrelsessuppleanterne inviteres til alle
skolebestyrelsesmøder, da de dermed får den indsigt og viden,
som er afgørende for at kunne bidrage.
Opsamling på høringssvar om værdiregelsæt
V/ Kenneth Pedersen, skolebestyrelsesformand
På kontaktforældremødet blev der udelukkende givet positive
tilbagemeldinger på værdiregelsættet.
Skolens lærere og pædagoger melder ligeledes meget positivt
tilbage.

20

0,d,b

6

Skolebestyrelse vil overordnet ikke beslutte, hvordan lærerne
skal arbejde med værdiregelsættet. Det skal være op til de
fagprofessionelle og ledelsen.
Budget 2014
V/ Kenneth Pedersen, skolebestyrelsesformand
Besluttet:
udsættes til næste møde i maj
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Meddelelser
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Forslag:
At vi udarbejder en kalender for, hvad der skal drøftes på de
første forældremøder således, at værdiregelsætter bliver en
del af det, der tales om. Dermed ønskes, at værdierne drøftes
mellem lærere, pædagoger og forældre og bliver omsat i
praksis.
Besluttet:
Værdiregelsættet blev godkendt af skolebestyrelsen.



Procedure for medicinering vil blive udarbejdet
V/ Kenneth Pedersen: Der vil blive udarbejdet en
procedure.



Information om nye børnehaveklasser, V/ Gitte Oversø:
Vi har i år måttet konstatere, at Mørkhøj Skole har fået
rigtig mange ansøgere, og langt flere end vi kan
optage. Vi må som skole ikke indskrive mere end 26
elever pr. klasse.
Undtagelsesvis har man i år, på nogle få skoler, givet
en dispensation, og dermed forhøjet indskrivningen til
max. 27 elever pr. klasse.
På Mørkhøj Skole har vi indskrevet 2x26 elever til de
kommende to 0.klasser.



Økonomisk ramme for kompetenceudvikling på
skoleområdet, V/Carsten Bott:

Alle midler til kompetenceudvikling på skoleområdet er i
udgangspunkt afsat til at gennemføre et
uddannelsesforløb for alle lærere og pædagoger i synlig
læring. Derudover skal alle skoler arbejde
styrkebaseret, hvilket ligeledes også er indarbejdet i
kompetenceudviklingsforløbet.
Vi afventer, hvornår uddannelsesforløbene starter.
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IT strategi og uddannelsesplan for Mørkhøj Skole,
V/Carsten Bott:
Det forventes at blive besluttet i BUU, at alle elever,
lærere og pædagoger får stillet en Ipad til rådighed i
skoleåret 2014-15.
På Mørkhøj Skole har vi derudover besluttet, at indkøbe
Macbooks til alle lærere og pædagoger.

Meddeles:
Trine Henriksen: Der bliver iværksat en evaluering af
børnepolitikken, og denne vil blandt andet også
indeholde evaluering af inklusionsindsatsen. Det
efterlyses, at vi fastsætter en kvantitativ evaluering
med inddragelse af relevante personaler.
Eventuelt
 En opfordring til, at mødeplanen for
skolebestyrelsesmøderne gennemgås og tjekkes.
Det er vigtigt, at skolebestyrelsen inden sommerferien
inviterer til første skolebestyrelsesmøde, der ligger efter
sommerferien
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