Hundested Skole

Mødested

Skolebestyrelsesmøde 21. September 2017 kl. 17.30

Lokale
112

Formandens
initialer
PJ

Deltagere: Peter Jensen, Sanne Svankilde, Emilie Falk Barkved , Lene Schmidt Pedersen
Ledelse: Malene Nyenstad og Tommy Frøslev
Inviteret:
Fraværende: Lars Fogtman
Kode til Halsnæs Internet:01082016

Dagsorden:
1-2017

Overskrift: Nyt fra elevrådet
10 min
Formål:
Referat:
Ikke til stede
Der har været møde i mellemrådet. Referat eftersendes til
bestyrelsen.

2-2017

Overskrift: Opsamling af punkter fra sidst

10 min

Formål: Gennemgå sidste referat og se om der er blevet fulgt op på
alle action-punkter.
Referat:
Ikke noget til dette punkt
3-2017

Overskrift: Suppleringsvalg

10 min

4-2017

Formål: Mia har udsendt tidsplan for suppleringsvalg. Hvordan sikrer
vi at der er nogen både fra Bøgebjerggård og Lerbjerg matriklen der
stiller op.
Referat:
Vi drøfter forskellige muligheder for at tiltrække forældre.
Vi forsøger at henvende os direkte til kontaktforældre eller andre
forældre, der har vist interesse for skolen.
Peter sender en forespørgsel ud til kontaktforældre fra sidste år.
Der er opstillingsmøde d. 2. oktober.
Der sendes ligeledes en generel forespørgsel til alle forældre. Der
orienteres om, hvem der sidder i bestyrelsen og, at valget er for 3 år i
denne omgang.
Overskrift: Anti-mobbestrategi

10 min

Formål: Godkendelse af endeligt anti-mobbeprincip
Referat:
Punktet udsættes til 12. oktober.

5-2017

Overskrift: Skolehaver

25 min

Formål: Vi skal diskutere om skolehavernes placering vil have
indvirkning på klubbens fremtidige muligheder og drift.
Referat:
Vi drøfter forholdene omkring skolehaverne og hvordan det er vokset
op fra medarbejderne på skolen.
Vi skal arbejde for, at UKC ser mulighederne i de faciliteter, der
kommer til at være i skolehaverne.
Den eneste aktivitet, der ikke kan være fremadrettet i haven er
boldspil.
Vi giver ungdomsklubben tilbud om at få to mål fra boldbanen på
Storebjerg, som fastmonteres på grønt område inden for synsvidde af
klubben
6-2017

Overskrift: Bad efter idræt

20 min

Formål: Vi fik taget hul på diskussionen på sidste møde, og blev
enige om at bestyrelsen anbefaler at man går i bad efter idræt. Efter
input fra forældremøder er det blevet klart at vi behøver en fælles
strategi for hvordan skolen søger at opnå dette.

7-2017

Referat:
Der er kommet forskellige tilbagemeldinger fra forældre i
udskolingen, hvor det er blevet problematiseret.
Skolens ledelse indkalder idrætslærerne til en drøftelse af, hvordan
det håndteres. Alle elever skal opfordres til at bade efter idræt.
Det vigtigste er, at alle elever deltager i undervisningen.
Vi tager op på forældremøderne, at vi forventer, at forældrene bakker
op om, at eleverne skal bade efter idræt.
Overskrift: Høringssvar til budget

30 min

8-2017

Formål: Vi skal forberede høringssvar til budgettet. Malene
forbereder udkast. Høringsmaterialet findes her:
https://www.halsnaes.dk/Service/Horinger/Hoeringer/2017/09/
Budgetforslag2018.aspx
Referat:
Høringssvaret tiltrædes af bestyrelsen.
Overskrift: Kantine

15 Min

Formål: Hvad gør vi når kantinerne lukker 1. januar.

9-2017

Referat:
Fra Hundested Skole vil vi gerne tiltræde en aftale med en ekstern
leverandør frem til sommerferien, så har vi tid til at udarbejde en plan
for, hvad vi ønsker på længere sigt.
Overskrift: Fusion/Byggeri
Formål: Status på fusionen af de 2 matrikler samt byggeriet.
Referat:
Der er fortsat udfordringer med ventilationen. Der er problemer med
mange af de nye døre. Disse fejl er håndværkerne orienteret om.
Storebjerg har haft åbent hus i dag, hvor andre institutioner har
kunnet hente det, som de kunne bruge.
Der kommer nu et auktionsfirma, som byder på det resterende – og
til sidst kan vi evt. holde et loppemarked.
Der vil til sidst være ting, der skal køres væk som affald.

10 min

10-2017

Den store oprydning på Storebjerg har betydet, at pedellerne har
været fraværende på den nye matrikel. Det har skabt frustrationer
både hos pedeller og det øvrige personale.
Alle ser frem til, at pedellerne kommer til at være på skolen i
hverdagen og få monteret og klargjort Hundested skole.
Malene har brugt en del tid på Bøgebjerggård den seneste tid. Det har
givet en ny indsigt i den del af vores skole.
Der er ved at være dækning af alle klasser i fusionsdøgnet.
Overskrift: Revidere årshjul.

10 min

Formål: Planlægge hvordan vi fordeler arbejdsopgaverne i løbet af
året.
Referat:
Sanne ser sidste års årshjul igennem og sender en revideret udgave
til Malene, som sammensætter den med årshjulet til MED.
11-2017

Overskrift: Meddelelser
1. Formanden:
Intet nyt.
2. Ledelsen:
Vi er i gang med at ansætte en ny leder til Bøgebjerggård. Vi
forventer at have en på posten fra 1. november 2017.
Experimentarium er ikke kun knyttet op på medarbejdere og elever,
vi har også hyret dem til at lave et ledelsesudviklingsforløb. Dels for
at vi alle trækker i samme retning og dels for at arbejde med os som
et team.
3. MED-udvalg:
4. Andre:
Nyt fra afdelingerne:
Indskoling og mellemtrin:
Der er nu ved at være en helt almindelig hverdag – bøgerne er stort
set gravet frem og undervisningen er godt i gang. Vi oplever en
anden ro end sidste år. Vi tror blandt andet, at det hænger sammen
med den fysiske ramme, men der har også været stor glæde og
stabilt fremmøde fra personalet, som underbygger den gode trivsel.
Der er i forbindelse med den nye organisering af skoledagen på
Hundested Skole lavet fast mødedag om torsdagen, hvor der ligger
forskellige former for møder. Et af mødemodulerne er et
afdelingsmøde, hvor indskoling, mellemtrin og udskoling holder møde
hver for sig. Der er en afdelingskoordinator på hver afdeling som
laver dagsorden og faciliterer møderne. På indskoling og mellemtrin
virker det allerede som et rigtig godt og konstruktivt forum. Der er
blandt andet lavet fælles aftaler og regler på afdelingerne.
Der arbejdes på at lave en aktivitetskalender for året med fælles eller
særlige aktiviteter, så tingene er koordinerede.
Der indføres ”morgensang” på afdelingerne. Det bliver kl.10 en dag
om ugen (rullende dage, så samme fag ikke rammes). Georg
faciliterer morgensangen på afdelingerne.
Alle klasser har lavet trivselsmål/regler, som er hængt op i klasserne.
Det har mange steder været en god proces, som har givet anledning
til gode snakke med eleverne og anledning til et fælles fokus på en
god skoledag.
I indskolingen har vi lavet en plan for 1. årgang, hvor der pt. er 60

5 min

elever fordelt på to klasser. Fra uge 39 deles klasserne i tre faste hold
i 26 lektioner om ugen. Klasserne er samlet hver dag til frokost samt i
to understøttende lektioner samt i to lektioner kristendom.
Det er to velfungerende klasser, men det er svært for personalet at
nå rundt om 30 elever, derfor den massive holddeling. Forældrene er
underrettet om, at vi er på vej med tiltag – og de vil blive orienteret
yderligere onsdag den 20.september.
På grund af den særlige situation på 1. årgang og de længerevarende
sygemeldinger samt afvikling af medarbejdere, så er vores midler til
ressourcetimer i denne periode begrænsede. Vi har valgt at fordele
det på faglige indsatser blandt andet med naturfag i udskolingen,
engelsk på mellemtrinnet. Så har vi enkelte AKT opgaver på 2. og 3.
årgang.
Vi har gjort brug af vores inklusionslærer på 4. årgang, hvor hun har
arbejdet med co-teaching i to af klasserne – hun arbejder videre med
dette og fortsætter på 5. årgang også.
Vi har ikke skåret på læseindsatserne, hvor vi kører videre med
læsehold i indskoling og mellemtrin samt dysleksi timer i udskolingen.
Vi har været værter ved forskellige idrætsbegivenheder, hvor vi har
afholdt kidsvolley stævne på 5.-6. årgang. Vi har haft besøg af Dansk
Håndboldforbund og Hundested HK på 2. og 3. årgang.
Håndboldforbundet kommer igen på 4.-5. årgang.
Vi har lavet aftale med folkedanserne om, at 0. og 1. klasserne skal
på besøg i Poppelhuset til en dansetime.
Eleverne på de forskellige årgange har været inviteret til forskellige
aktiviteter omkring etablering af skolehaverne og de maritime
nyttehaver. Det har været et stort hit med masser af glæde og
læring.
De første besøg på kulturinstitutionerne har været afviklet, som et led
i det partnerskab vi har indgået med kulturtjenesten. Der er rigtig
gode tilbagemeldinger både fra elever og lærere, men også fra
kulturtjenesten, som melder, at det er en fornøjelse at have elever og
personale fra Hundested Skole, da der er stor motivation og
deltagelse.
Udskoling:
Vi har ansat en lærer, der flytter til Hundested i november. Hun
ansættes pr. den 22. november og skal primært undervise i tysk.
Skolens hold i Ekstrabladets Skolefodboldsturnering vandt 9-2 over
Melby. Ny kamp skal derfor afvikles snart.
UU introducerer i år en studievalgsportfolio, som vi arbejder på skal
være en fast bestanddel af Easy IQ. Dette er endnu et argument for
at forældre skal til at vænne sig til at bruge læringsportalen.
Alle elever der ikke medbringer eget device har nu fået udleveret en
Surface-enhed, så undervisningen nu for alvor kan foregå digitalt.
Bøgebjerggård:
Vi arbejder med at udvikle SFO. Fra d. 18. september træder et nyt
skema i kraft, som skal sikre at der er mange voksne på arbejde, når
der er mange børn i SFO. Tanken er, at der hver dag skal være trefire aktiviteter som børnene kan melde ind på.
I indskolingen og i udskolingen arbejder vi med rammerne om
skoledagen. I indskolingen forsøger vi os med et "ud-af-huset" team,
som to-tre dage om ugen vil køre ud med en gruppe elever og træne
sociale færdigheder.
I udskolingen dækkes en del af timerne af faste vikarer, da vi er ved

at ansætte folk i stillingerne. Samtidig er to af de faste lærere også
tilknyttet tyskundervisningen på almenområdet. Det giver en lidt
opsplittet skoledag for eleverne. Det arbejder vi løbende med
at optimere.
SFO:
Sommerferie
SFO har haft en dejlig sommerferie. I år var vi igen slået sammen
med Bøgebjerggaard, og denne gang på deres matrikel. Det gik rigtig
godt, både børn, medarbejdere og forældre, synes der var gode
muligheder for aktiviteter både udendørs og indendørs, og så oser
stedet af hygge.
Vores nye SFO
Mandag d. 31. juli slog vores nye SFO, dørene op på vores nye skole.
Det var en herlig dag, og igen blev SFO’en modtaget positivt af både;
børn, medarbejdere og forældre. Der ser så dejligt lyst og nyt ud
indendørs. Det fælles køkken åbner op for et større overblik over
børnene i fællesrummet. Vi glæder os til, at køkkenet bliver brugt
mere sammen med børnene. Derudover har vi træværksted,
syværksted og male-, tegne-, klippe-, og klistreværksted. Vi har den
smukkeste og bedste legeplads med fantastiske muligheder for
aktiviteter. Svævebanen er absolut favorit nr.1 blandt børnene i
indskolingen. Jordbunkerne fra udgravningen til legeredskaberne,
giver glade og beskidte børn. Der er bålhygge, boldspil, mooncars,
mulighed for at gå på parkour banen, lege i sandkassen, gynge,
klatre, hoppe, råbe, løbe, hinke og meget mere.
Nye 0. klasser i SFO
1. august havde vi morgenbord for kommende 0. klassebørn og deres
forældre. Børn og forældre havde mulighed for at hilse på deres SFO
pædagoger i 0. klasse; Pia og Lilian, skolens ledelse og ikke mindst
hinanden. Vi informerede om SFO og havde en lille rundvisning. Hvert
år opfordrer vi til, at kommende 0. klassebørn starter i SFO før
skolestart, så de har lidt tid til at vende sig til deres nye omgivelser.
Dermed oplever vi, at disse børn er mere selvsikre og trygge ved
skolestart.
Hallen
Vi går snart et smukt efterår i møde, men til tider også et koldt,
blæsende og regnfuldt efterår. Det betyder mange flere børn
indendørs. For at undgå for meget støj i fællesrummet, vil vi benytte
os af hallen så ofte som muligt. På nuværende tidspunkt, er vi heldige
at få en gruppe af vores SFO-børn undervist i håndbold hver tirsdag
kl.14.30-16.
Tirsdag d. 12. september fik en lille gruppe børn undervisning i Krolf
ved Friluftscenen. Børnene var rigtig gode til det, og de samarbejdede
og heppede på hinanden. Der er mulighed for at låne sættet i hallen,
både til den understøttende undervisning eller i SFO.
Der vil i den kommende tid komme nogle stillingsopslag, da
medarbejdere af forskellige årsager er stoppet.
Referat:
12-2017

Overskrift: Lukket punkt

5 min

Referat:

13-2017

Der blev drøftet forskellige sager under punktet.
Punkter til kommende bestyrelsesmøder:

5 min

14-2017

Overskrift: Evt.
Det er besluttet, at vi beholder den sidste bus på Bøgebjerggård. Det
har været den økonomisk bedste beslutning – og samtidig giver det
nogle pædagogiske muligheder.
Skolebestyrelsen bakker op om, at fredag d. 5. januar bliver en
skolefri dag, som erstattes af åbent hus arrangementet d. 23.
november.
Der er en forespørgsel om skolevejen fra Torpmagle, hvordan vejen
vurderes som sikker skolevej. Vi undersøger, hvem der har
klassificeret det pågældende vejstykke som sikker skolevej.

15 min

