Ishøj Kommune

Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj
Telf. nr. 4373 5861
Kontortid kl. 8.00-15.30 – fredag 8.00-15.00

Strandgårdskolens Skolebestyrelse

Ishøj, den. 9. oktober 2019

Skolebestyrelsesmøde
Referatet
Dato:
Klokkeslæt:
Sted:

Onsdag den 9. oktober 2019
Møde kl. 17.00 - 19.00
Hus R - 1. sal.

Formanden
Mødeindkalder:
Skolebestyrelsen, Tom Lillie, Kåre Banke
Mødedeltagere:
Ordstyrer/Referent: Tom Lillie/Kåre Banke
Forplejning:
8. Godkendelse af referat.

Godkendt
9. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
10. Budget 2020
Orientering v/ Jan Mindegaard
Budgettet sendes i høring i perioden 2. - 14. oktober.
Det, der har mest med os at gøre, er afsnittet: ”Børne– og Undervisningsudvalget”. Tom Lillie
oplæste punkterne.
Der var undren over, at man vil spare på aktivitetsmidler til sprogarbejde i institutionerne.
Specielt med vores historik omkring sprogprøver her på stedet. Tom Lillie fremlagde MEDudvalgets høringssvar. Skolebestyrelsen tager budgettet til efterretning.
11. Økonomi
Gennemgang v/ Kåre Banke
Årets resultat ser pt. ud til at give et overskud på 1.588.560 kr., hvis vi ikke reagerer – derfor er
der sat gang i en proces med at opprioritere læringsmiljøer og udendørs arealerne. Stolene i Ahuset er højtprioriteret.
12. Aula
Aula sættes i gang efter efterårsferien for personalet. Personalet har en overgangsperiode
indtil uge 46. I denne periode involveres forældre og elever. Intra køres sideløbende indtil
januar 2020.
Vi opfordrer til, at alle kigger Aula igennem inden næste møde.

13. Meddelelser fra:
Byrådsrepræsentanten.
Budgetterne er blevet skubbet og skubbet, hvorfor man ikke har kunnet gøre andet end at
vente – der er meget stille. Der har været et møde på Rådhuset, hvor borgerne kunne møde op
pga. skyderierne i Ishøj. Byrådet arbejder på at opfinde projekter, som kan hive nogle af de
utilpassede unge væk fra gaden.
Formanden.
Var til dialogmøde i går, men da Mia er syg, kommer beretningen fra mødet til næste
skolebestyrelsesmøde.
Skoleledelsen.
Skolen har taget kontakt til en konsulent, som arbejder med Brandstrategi – for at få en bedre
historie omkring skolen ud til det omkringliggende samfund.
Vi har haft en UNICEF-rettighedssamling, hvor vi har skrevet under på, at vi er blevet en
rettighedsskole. Mia mangler at skrive under, hvilket hun gør til næste møde.
Vi ansat følgende nye personaler: Dannie, Emilie, John, Mille, Nesli, Mie og Signe (pr. 1.
november). Der bliver slået en lærerstilling op til gruppeordningen pga. elevtilgang.
Der kommer et suppleringsvalg til skolebestyrelsen:
Køreplan:
1/11 fremlæggelse af valgliste på kontoret
2/12 kl. 17:00 - valgmøde – her bør bestyrelsen være til stede
9/12 seneste opstilling af kandidater
20/12 evt. fredsvalg
2/1 – 16/1 afstemning – hvis det bliver nødvendigt.
Medarbejderrepræsentanterne.
Skolen træner op til fredagens motionsdag til fredag ved at løbe hver morgen i denne uge.
Indskoling og mellemtrin løber på fredag og udskolingen laver duatlon (løb og cykling).
Der bliver arbejdet med rettighedsskole (UNICEF) og om at få ”virkeligheden” ind i skolen.
Elevrådet.
Der har været det første elevrådsmøde, hvor der var valg til diverse poster.
Elevrådet vil gerne have en elevrådstavle, som kan hænges op i kantinen – det går ledelsen
videre med.
Elevrådet vil også gerne have debataftener i aftenklubben. De vil også gerne dele pebernødder
ud omkring juletid for at få engageret og få flere elever i tale.

14. Næste møder - punkter:
Praksisfaglighed
Økonomi
Aula – hvordan kommunikerer vi på Aula?

Fraværende / afbud:
Afbud: Jan Mindegaard, Mia Rytter

Skolebestyrelsesmøder i 2019 / 2020:
Onsdag, 23. oktober 19 – kl. 17.00 – 19.00
Onsdag, 20. november 19 – kl. 17.00 – 19.00
Onsdag, 18. december 19 – kl. 17.00 – 19.00 – med julefrokost
Onsdag, 15. januar 20 – kl. 17.00 – 19.00
Onsdag, 12. februar 20 – kl. 17.00 – 19.00
Onsdag, 11. marts 20 – kl. 17.00 – 19.00
Onsdag, 22. april 20 – kl. 17.00 – 19.00
Onsdag, 13. maj 20 – kl. 17.00 – 19.00
Onsdag, 17. juni 20 – kl. 17.00 – 19.00 – med sommerfrokost

