Mørkhøj Skole
Ilbjerg Allé 25, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 67 00
E-mail: morkhoj@gladsaxe.dk

Skolebestyrelsesmøde
Referat møde nr. 5, 31. maj 2017 kl. 18:30 – 21:00
Medlemmer

Afbud

Mødeleder

Forældrerepræsentanter:
Kenneth Pedersen, skolebestyrelsesformand
Nina Jensen, GXU

x

Anna Søegaard Valgreen
Tanja Skøtt Kofoed
Naja Lundgreen, kontaktforældreråd

X

Karin Lemut
Anja Håkonsen, kantine– og sundhedsudvalg
Personale:
Rita Lavin

x

Mette Beicker

x

Pernille Dinesen (suppleant)
Suppleanter:
Lars Morten Dahl-Thorsen
Jimmi Palmer Haushøj
Elevrådsrepræsentanter:
Formand Rihan Elezi

x

Næstformand Niko Nabavi-Monfared
Observatør:
Trine Henriksen
Sekretariat:
Timm Troest Hald, konst. skoleleder
Birgitte Schwaner, souschef
Ekstra indkaldt:
Anne Offerlin

Kenneth Pedersen
Formand

Punkt
1.

Godkendelse af seneste referat

Tid

O, B, D

5

B

10

B

10

D,B

10

O

10

O

Godkendt
2.

Konstituering
Jævnfør revideret dagsorden besluttet på bestyrelsesmøde i april
skal bestyrelsen konstituere sig senest ved udgangen af 1. uge i
juni.
Der er to kandidater til formandsposten:
Anna Valgreen
Kenneth Pedersen
Anna Valgreen blev valgt til formandsposten.
Mørkhøj Skole siger mange tak til Kenneth for en stor indsats gennem flere år.

3.

Udtalelse vedr. ansættelse af skoleleder

Skoleafdelingen har bedt bestyrelsen på Mørkhøj Skole om en tilkendegivelse vedrørende fastansættelse af konstitueret skoleleder
Timm Troest Hald pr 1. august 2017.
Skoleledelsen deltog ikke i dette punkt.
4.

Tilbagemelding fra elevråd
Der har været afholdt et elevrådsmøde, hvor 9.Klasse desværre
havde ikke tid til at deltage pga. eksamensforberedelse.
Klasserne aftaler inden møderne, hvilke emner de ønsker drøftet,
bl.a. er der ønske om lejrtur for 6. Årgang, ønske om mere kød i
kantines udvalg, samt ønske om fodboldmål til gård 1.

5.

Information fra skoleledelsen
v/ Timm Troest Hald
Skoleledelsen informerede generelt om skolens status.






Vi har sagt farvel til faglig leder Christian Beck, der
starter på Vedbæk skole som souschef.
01.06 2017 starter der 44 nye 0.klasse elever
De mundlige prøver er startet. Sidste skoledag blev en
festlig dag for alle skolens elever.
På fredag er Mørkhøj Skole vært for et Veterantræf af
tidligere skoleledere, der bl.a. skal se skolens innovationscenter.
Anne Offerlin adm. faglig leder er startet op på skemalægningen for kommende skoleår. Der vil i næste uge
blive skrevet ud om personaleplaceringen.

Dagsorden, skolebestyrelsesmøde Mørkhøj Skole, 31. maj 2017.














6.

15 skoler i landet har fået mulighed for at indgå i et
samarbejde om valgfag i IT med Undervisningsministeriet. Mørkhøj skole har som den eneste skole i Gladsaxe
kommune fået mulighed for at deltage.
Mørkhøj skoles ledelse deltager i Mørkhøj Byfest. 5. Årgang får tilbud om at sælge mad på dagen og derigennem at tjene penge til deres lejrskole.
SFOen holdt en hyggelig grillafslutning for 3. årgang.
7. årgang får tilbudt fripladser til et musikalsk forløb i
samarbejde med musikskolen.
Indskolingen har aftalt sampraksis forløb med PPR til
glæde for skolens yngste flersprogede elever.
Mørkhøj Skole er tilmeldt et nationalt tiltag om fagligt
løft over de næste tre skoleår.
Der har været afholdt møde med Enghavegård skole,
Marianne Milbo områdeleder for børnehusene og Mørkhøj skole vedr. socialbalance, hvor der blev nedsat en
gruppe der ønsker at blive klogere på de socioøkonomiske forhold i område Mørkhøj.
På Gladsaxe dagen deltager Mørkhøj skole med en bod
om innovativ undervisning.
Skolen har haft besøg af revisionen, alt er i bedste orden.
Skolen har fået en henvendelse fra en nabo vedr. skrald
og affald på vejen ud fra Pizzariet. Elevrådet vil tage det
op på deres næste møde.

Principper for lektier og hjemmearbejde på Mørkhøj skole
(fortsat fra møde i april)

15

D,

15

D, B

45

D, B

15

D,B

For at kvalificere det revidere oplæg sendes til videre drøftelse hos
medarbejderne, herefter besluttes det endeligt af bestyrelsen.
Ordet lektier udgår og hjemmearbejde betones. Afsnittet om
forskningen viser omskrives.
7.

Budget 2017 samt regnskabsstatus
Der er nu endelig afklaring om skolens økonomi for 2017. Bilag
udleveret af Anne Offerlin.
Det oprindelige udmeldte budget var fejlbelagt med 1 til 1,1 mil.
kr.
MØS må ende på minus 200.000 kr. med en margen på 500.000
kr. til hver side.

8.

Høring om pejlemærker for fremtidens skole i Gladsaxe
Den. 14.06. 2017 afholdes der høringsmøde vedr. pejlemærkerne.
Timm og Anna udarbejder et udkast til et høringssvar.

9.

Høring om genåbning at Ilbjerg Allé i forbindelse med
etablering af sundhedshus

Dagsorden, skolebestyrelsesmøde Mørkhøj Skole, 31. maj 2017.

Skolen er blevet bedt om en udtalelse i forbindelse med påtænkt
genåbning af Ilbjerg Allé for gennemkørsel.
Bestyrelsen er bekymret for en usikker skolevej ved en åbning af
Ilbjerg alle.
Spørgsmål vedr. behovet for antallet af p. pladser samt bemærkning om skolens samarbejdet med biblioteket og foreningernes tilstedeværelse på skolens område og skolevejen indgår i svaret.
Timm udarbejder høringssvar.

10.

11.

Meddelelser
-

Næste bestyrelsesmøde er mandag 19. juni 2017 fra 18-21
inklusive spisning.

-

Onsdag 14. juni 2017 fra 19-21 er der temamøde om de
strategiske pejlemærker for fremtidens skole i Gladsaxe for
skolebestyrelserne, skolerådet og skolelederne. Mødet holdes på Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter. Der vil være lidt at spise fra kl. 18.

-

Skolebestyrelsens udmelding vedrørende regeringens udmelding om mulig støtte til 120 skoler.

-

Meddelelse vedr. manglende mulighed for deltagelse i forsøg fra BKF.

-

De tre kommuner vil fortsat i fase 2 blive arbejdet med
Synlig læring i en mere lokal forankret tilgang.

Eventuelt
Lukket punkt.

Dagsorden, skolebestyrelsesmøde Mørkhøj Skole, 31. maj 2017.
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