Referat for skolebestyrelsen
Jernløse, Undløse, Knabstrup
nr. 02 - 2021
Mandag d. 7/6 kl. 18.00 – 20.00
I Jernløse + Teams
Forslag til datoer det nye skoleår: (forslag) tirsdag 17/8, onsdag 22/9, torsdag d. 14/10, mandag d 15/11,
Tirsdag d. 7/12, 22/1/22 – Lørdag – langt skolebestyrelsesmøde, torsdag d 24/2, mandag 14/3, tirsdag d.
26/4, torsdag d. 19/5, mandag d. 13/6. Et møde kan evt. erstattes af et længere møde en lørdag eller
søndag.
Forslag til mødetidspunkt: 18.00-20.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DELTAGERE - Forældre:
Anne Louise Kaltoft (Mejse 2a) Formand
Pia Ravn (Ludvig 1b og Asta 5b)
Kirstine Rolsted Skifte, (Isolde 0.a)
Tannie Nyboe, (Sikker i 0.a)
Stella June Wexøe Kristensen, (Yash 7c, Zorro 2a, Isaac 9c, Aston 2a)
Inge Neander, (Elias 2x, Secilie 6u)
Kaspar Kjærgaard (Frej 6k, Alfred 4k) Næstformand
Kris Nielsson, (Frej 2a)
Viktoria Lock (Addis 0b)

Thor (elevrådsrepræsentant Jernløse).
Ledelse: Bo Pedersen - til mødet er de pædagogiske ledere inviteret
Personalerepræsentanter: Tanja Robrahn (Jernløse), Gina Lisette Schlicker (Undløse),Finn (Knabstrup)
Afbud: Bo

Ordstyrerere: Jakob/Anita/Betina/Signe/Thomas

Punkt 0
Fast punkt

Godkendelse af referat fra 17/5

Punkt 1
15 min
Ansvarlig

Gensidig orientering
Bestyrelsen
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Formål

At bestyrelsens medlemmer informerer hinanden om områder for skolen det kan
have interesse for alle at være informerede om.
Kendte punkter:
Orientering om brug af trivselspenge i Knabstrup, Undløse og Jernløse: Fx Jernløse:
Beløb til 9. klasserne sat til alle klasser, samt en indstilling fra elevrådet.

Beslutning

Trivselspengene i Jernløse bruges på en Tivolitur til 9 kl. derudover har hver klasse
fået kr. 2.300 til ture ud af huset
Der ønskes nogle squarebaner til det kommende skoleår.
Undløse; der er købt frikvartersmaterialer, Bold, til det kommende skoleår
+ letlæsningssæt, samt gadekridt til alle klasser.
Knabstrup; Samme ting som Undløse , indkøb af materialer til N/T fiskenet etc til
udendørsaktiviteter, køb af materialer til biblioteket

Punkt 2
15 min
Ansvarlig
Formål/
motivation

Datoer for det kommende år

Beslutning

Punkt 3
15 min
Ansvarlig
Formål/
motivation
Beslutning

Alle
Bestyrelsen skal beslutte datoer for de komende skolebestyrelsesmøder, herunder
vurdere om der skal afholdes et længere møde en lørdag eller søndag. Dette kan så
besluttes på første møde i august
Bestyrelsesmøder – rettelser indført ovenfor.
Skolebestyrelsesmøderne ønskes afholdt på de enkelte matrikler
Der skal indtænkes rundvisning på de enkelte matrikler
Det besluttes at der afholdes et langt skolebestyrelsesmøde enten en lørdag i
oktober/november
Status på byggesager – Jernløse, Undløse, Knabstrup.
alle
Orientering om hvad der er i gang, afvist, udsat etc. i forhold til arealerne i Jernløse.
Herunder opdatering på Knabstrup og hvad der ønskes i Undløse.
Vedhæftet som bilag: Plan for Jernløse
TB gennemgår byggesager
Spørgsmål om trafiksikkerhed – Jasj fortæller om projekt omkring cykelsti
Knabstrup; byggeriet startes i medio aug. 1. spadestik 12/8/21 m. borgmester
• Byggeriet starter med dagtilbudsbyggeri. – pavilloner fjernes
• Hele taget skiftes i august på hele skolen
• Byggeplads etableres i sommerferien.
Betina fortæller omkring byggeplanerne
Undløse;
52 bygningen er meget slidt og der arbejdes på en plan der skal opdatere bygningen
Der er udfordringer med murbier
Der ønskes en opdatering af toiletterne – der er lugtgener og ventilation er ikke
tilstrækkelig
Gymnastiksalen ønskes renoveret og benyttes til SFO (samlet)
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Der kommer et nyt tag på 62 bygningen – Signe har møde i den kommende uge.
Der er dog sat nye lamper op - energioptimereing

Punkt 4
60 min
Ansvarlig
Formål/
motivation

Frihedsforsøget
Ledelse
At udvalget løbende inddrages i de tanker der er på skolen. Udvalget får til mødet en
gennemgang af de planer der arbejdes med herunder:
• Nedsat timetal
• To lærertimer til årgangene
• Nyt fag i indskolingen
• Ændret timefordelingsplan
• Længere SFO tid der startes opp i forlængelse af den kortere skoledag
• Kortere pauser
• Årgangsteam
Afledte konsekvenser for personalet:
Frigjort timetal ved kortere pauser
Der arbejdes bl.a. på:
• Elevråd på tværs af skolerne
• Åbent hus for forældre – hvor ledelsen står til rådighed og b.a.
foihedsforsøget kan debatteres
• Hvordan årgangene ønsker at udmønte to lærertimerne osv
Fravigelser fra folkeskoleloven, der skal besluttes:
• Vi nedsætter undervisningslektionerne på alle årgange, hhv. 26 lek. (Inds), 28
lek. (MT) og 30 lek. (US)
• Timefordelingsplan er ændret, nogle fag kombineres i den kommende
fagfordeling.
• Vi opretter et nyt fag i 0.-3. klasse DTS (demokrati, trivsel og samarbejde)
med en lektion om ugen

Beslutning

Bilag vedhæftet med forklaringer
Der er rejst spørgsmål omkring idræt og svømning på 4. årgang - samtidigt – fylder
meget i fagrækken – dette drøftes og der er enighed om at dette fastholdes
Hvordan får vi børneinddragelsen med ind i processen omkring Frihedsforsøget – Pia
har en pointe og henviser til rapport - HØR GODT EFTER – se denne er lige udgivet
som rapport !!! https://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-2021/hoer-godtefter,-naar-boernene-taler
Vi taler om at vi har arbejdet med elevinddragelse via vores deltagelse i Program for
læringsledelse herunder Feedback og evaluering !!
Vi taler om 7. klasserne og årgangstanken og ”udsat klassedannelse.
Tanja/Gina fortæller at der opleves et stort tidspres.
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Ad 7. kl – her udtrykke Thor at det vil være vigtigt at være sammen som klasser –
Thor giver udtryk for at det kan være svært at bryde mønstrene i de gamle klasser,
hvis man ”bare” havner på en overgang.
Thor ønsker at møde nogle nye mennesker – og at det kan være svært – hvis ikke der
deles ud i klasser.
Betina fortæller at præmissen har været svær og derfor har vi tænkt anderledes og vil
gerne lave nogle gode klasser.
Signe fortæller at der naturligvis vil være et hold og at tanken er at lave gode
relationer på tværs.
Nyt indspark – Kald det hele pause!!! IKKE spisepause 10 min.
Forslag om at lave frikvarters aktiviteter. Kald det frikvarter og ikke pause.
Kasper – påpeger at der er meget ventetid fx 48min. Hvilken bus e der tale om.
Thomas; Vi har 4 busafgange vi skal koordinere - det er et udgangspunkt – formålet
har været korte pauserne ned.
Vi diskuterer læringscafe og brugen af læringscafe og hvem der kan deltage
Vi drøfter TDS – der er stor interesse i dette fra SKB.

Beslutning:
NOTE bene:
Det ønskes fra skolebestyrelsen at såfremt bustiderne ligger anderledes reguleres
pausetiden.
SKB – er bekymret for at der skal ske noget i pauserne – hvordan kan det se ud med
styrede aktiviteter.
Måske vil det være en god ide at timetallet øges i 8. og 9. klasse, dette vender vi
tilbage til kommende skoleår, men ikke 21/22

Skolebestyrelsen godkender fravigelserne fra folkeskoleloven
• Nedsætte uv.lektionerne
• Timefordelingsplanen
• Nyt fag TDS

Punkt 5
5 min
beslutning

EVT.
Betina orienterer om:
- Åbent hus for forældrene
- Citizen lab.
- Inge opfordrer til at vi booster vores skole – Pernille H.
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