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Mørkhøj skole
Ilbjerg Allé 25
2730 Herlev

20. august 2014

Skolebestyrelsesmøde

!

Dagsorden nr. 7 torsdag den 28. august 2014 kl. 18.30 – 21.00

!
Medlemmer

Afbud

Mødelede
r

Traktemen
t

Forældre repræsentanter
Kenneth Pedersen,
skolebestyrelsesformand

x

Anette Levin Lund, næstformand

x

Nina Jensen, kontaktforældreråd
Ole Tom Christensen, kontaktforældreråd
Tina Jac Rasmussen, økonomiudvalg
Karin Lemut, økonomiudvalg
Anja Håkonsen, kantine– og
sundhedsudvalg
Personale
Lene Frandsen, pædagog

x

Søren Ullerichs, tillidsmand

x

Jeppe Kaad Iversen, tillidsmands suppleant

x

Suppleanter
Naja Lundgreen, 1. suppleant
Mette Kaae Rasmussen, 2. suppleant
Hind Ouhnia, 3. suppleant

x

Mia Fabricius á Rógvi, 4. suppleant

x

Elevrådsrepræsentanter
Formand: Ida Laurberg Andersen, 8.b
Næstformand: Mikkel Bogø Stabell, 8.a

Observatør:
Trine Henriksen
Sekretariat:
Carsten Bott, skoleleder
Gitte Oversø, souschef, faglig leder 0-5 kl.
Ekstra indkaldt:
Lone Orby, administrativ leder
Tor Lack-Pedersen, faglig leder,
understøttende

x

!

Anette Levin Lund
Næstformand

!
!
!

Punkt

Kenneth Pedersen
Formand

Tid

O, B,
d,

Godkendelse af referat
Mødet blev ikke afholdt pga. mange afbud.
2

Præsentation af skolebestyrelsen og
10
ledelsen
V/Kenneth Pedersen, Skolebestyrelsesformand
og
Carsten Bott, skoleleder

O,

Alle medlemmer præsenterede sig.
3

Skolebestyrelsens arbejde, samt
15
gennemgang af årsplan
V/Kenneth Pedersen, Skolebestyrelsesformand

O,

Skolebestyrelsesformand Kenneth Pedersen,
gennemgik hvorledes
skolebestyrelsesmøderne afholdes, samt
orienterede kort om lovgivning,
styrelsesvedtægt og forretningsorden.
Der udvælges en mødeleder, som fremgår af
dagsordenen. Den samme person er
mødeleder på tre skolebestyrelsesmøder,
hvorefter der skiftes til ny.
Mødelederen styrer mødet og har til opgave
at overholde tidsrammen, sørge for at alle
kommer til orde, samt konkludere og afrunde
punktet, som efterfølgende føres til referat.
Til hvert skolebestyrelsesmøde udvælges en
person til at sørge for lidt anretning til mødet.
Kvitteringen på udlæg afleveres på kontoret
med cpr. nr.
4

Principper for skolebestyrelse ift.
lovgivning
• nuværende principper og nye der skal
udarbejdes
V/ Kenneth Pedersen,
Skolebestyrelsesformand

20

O,

!

Skolebestyrelsesformand Kenneth Pedersen,
gennemgik de principper som skolebestyrelsen
har udarbejdet. Principperne ligger som
dokumenter på skolens hjemmeside.

!

Skolens principper vil skolebestyrelsen i løbet
af det kommende år arbejde med at revidere.
Skolebestyrelsen vil dermed sikre at
principper er opdaterede i forhold til de nye
lov.

!

Skolebestyrelsen skal i løbet af efteråret 2014
blandt andet udarbejde principper for den
understøttende undervisning, holddannelse
mm.
Skoleleder Carsten Bott, præciserede at vi
stadigvæk afventer hvilke konkrete beføjelser
der ligger indenfor skolebestyrelsen og hvilke
der er et ledelsesanliggende.
5

Budget 2014, halvårsregnskab
V/ Lone Orby, administrativ leder

!

Administrativ leder, Lone Orby, gennemgik
regnskab. Det ser pt. fint ud.
Vi har i dette budgetår oplevet mange budget
ændringer, hvilket har betydet, at vi løbende
må revidere og justere, hvilket vi fortsat
kommer til hen over efteråret.
Fra d. 1. august 2014 har vi yderligere
skoleklubben med i vores regnskab. Dette vil
fremgå af næste budget.
Skolebestyrelsen var yderst tilfredse med det
regnskab skolen pt. kunne fremlægge og
anerkendte håndteringen af de
regnskabsmæssige udfordringer.

20

0,d

6

Pause – vi går en tur rundt og ser på
lokaler og ombygningen.
- Status på ombygning i indskolingen
- Program for indvielsen d.16/9

35

O,

!

V/ Carsten Bott, skoleleder og Tor LackPedersen

!

Skolebestyrelsen var begejstret for
rundvisningen, og ytrede stor glæde over at
kunne iagttage de mange forbedringer.
Ligeledes var der stor anerkendelse af
hvorledes, skolen har etableret spændende
forberedelsesrum til personalet samt
motiverende læringsrum til børnene.

7

Præsentation af værdiregelsæt samt
forretningsorden
V/ Kenneth Pedersen,
Skolebestyrelsesformand

!

20

O,d

!

Skolebestyrelsesformand Kenneth Pedersen,
gennemgik Mørkhøj Skoles værdiregelsæt.
Værdiregelsættet har i foråret 2014 været i
intern høring ude i skolens områder, herefter
blevet vedtaget, og lagt på skolens
hjemmeside.
Skolebestyrelsen har vedtaget, at det er op til
de enkelte områder, hvorledes de vil arbejde
med værdierne i relation til børnene og
forældrene.

!

Skoleleder Carsten Bott, tilføjede, at det har
en stor værdi at både forældre og
skolebestyrelse bakker op om vores værdier.
Denne tillid sætter vi stor pris på i vores
samarbejde.

!
!

Forslag:
At værdiregelsættet sættes i spil i forhold til
forældresamarbejdet, og dermed drøftes på
forældremøder.
8

Temadag for skolebestyrelsen
V/ Kenneth Pedersen,
Skolebestyrelsesformand

!

•

Aftale dato. Forslag: enten d. 24/10 eller
d. 8/11

Besluttet:
Temamøde vedtaget til d. 24.10.
Der bestilles overnatning til alle
skolebestyrelsesmedlemmer, der ønsker dette.
Ledelsen finder et sted, samt sørger for at
booke således at alle har mulighed for at
overnatte.

!

10

O,d,b

9

Meddelelser
• Informationsmøde for forældre
- tema: Differentierede læringsmål
• Temadag for skolebestyrelse d.
25/10-14 (vedlagt bilag, som
orientering, ikke nødvendigt at læse)
• Ny budgetmodel i høring (se bilag)
• Deltagelse til Skole og forældres
landsmøde
• Plan for kompetenceudvikling af lærere
og pædagoger
• Ansættelse af faglig leder 6-9 området

10

Besluttet:
• Informationsmøde for forældre
tema: Differentierede læringsmål
• Vi afholder mødet d. 18.11.
• Ledelsen finder yderligere to dage i
foråret, som meldes ud.

!
!

•

Kommunens temadag for
skolebestyrelse d. 25/10-14.

Ny budgetmodel i høring (se bilag)
Skolebestyrelsesformand Kenneth
Pedersen vil stå for at udarbejde et
høringsforslag i samarbejde med ledelsen.

!

•
•

•
•

!

Deltagelse til Skole og forældres
landsmøde.
Skolebestyrelsesformand Kenneth
Pedersen udsender invitation til
bestyrelsesmedlememmerne.

Plan for kompetenceudvikling af
lærere og pædagoger
I de kommende uger udarbejder
ledelsen en plan for, hvordan
kompetenceudviklingen for vores
medarbejdere bliver afviklet. Vi har pt. vores
nuværende to faglige ledere på det første
hold, og herefter vil medarbejderne skulle
uddannes.

!

•

Ansættelse af faglig leder 6-9
området.
Vi har d. 28.8 haft den store glæde at kunne
ansætte Heidi Skovgård, som vores nye
faglige leder på 6-9 området.
Heidi Skovgård starter d. 1.10 på Mørkhøj
Skole.
10

•

Eventuelt

5

Spørgsmål til hvilke erfaringer
skolebestyrelsens medlemmer har det med at
indtage to positioner, dels som
konktaktforældre, dels som
bestyrelsesmedlem. Der var delte meninger
om dette, men enighed om at selve mængden
af møder ofte betød, at man kun påtog sig en
af forpligtelserne.

!

Ønske til dagsordenspunkt på det kommende
skolebestyrelsesmøde:
Hvorledes får vi bedst eleverne til at bruge
vores kantine.

!

