Ishøj Kommune
Strandgårdskolens Skolebestyrelse

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

Ishøj, den. 20. november 2019

Skolebestyrelsesmøde
Referat
Dato:
Klokkeslæt:
Sted:

Onsdag den 20. november 2019
Møde kl. 17.00 - 19.00
Hus R - 1. sal.

Mødeindkalder:
Mødedeltagere:
Ordstyrer/Referent:

Formanden
Skolebestyrelsen, Jan Mindegaard, Tom Lillie – Kåre Banke er inviteret
Jan Mindegaard / Tom Lillie

15. Godkendelse af referat.
Referat godkendt

16. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt

17. Økonomi
Gennemgang v/ Kåre Banke
Økonomien ser rigtig fin ud, og vi regner med at komme ud af skoleåret med et overskud. PT.
ser økonomien så god ud, at vi har investeret i fornyelse af læringsfællesskaber, vi vil investere
i nye skærme i nogle af klasselokalerne. Vi har søgt om lov til at overføre 300.000 til næste år.
18. Aula
Hvordan kommunikerer vi på AULA?
Jan fortalte om processen i personalegruppen omkring Aula.
Se Bilag.

19. De nye fraværsregler for elever
Jan Mindegaard orienterer om de nye fraværsregler og muligheden for, at kommunen standser
børnepengene ved ulovligt fravær på 15%.
Se Bilag vedhæftet dagsordenen

20. Nyt brand for Strandgårdskolen
Jan Mindegaard orienterer om processen, og hvor vi er nu.
Se bilag.

21. Meddelelser fra:

Byrådsrepræsentanten.
Referat B og U udvalget.

Formanden.

Skoleledelsen.
Nye CEPROS tal i dag, vi ligger 256 i Danmark, vi ligger bedst i Ishøj. lærerne løfter eleverne 0,3
mere end man kan forvente.
Indskrivning af nye børn til børnehaveklasserne.
Den 2/12 er der valgmøde til skolebestyrelsen fra kl. 17-19.
Stillingsopslag til barselsvikar i gruppeordningen.
30 års dag for børnerettigheder i dag, derfor havde vi en fællessamling med udgangspunkt i
børns rettigheder.
Medarbejderrepræsentanterne.
Har arbejdet med rettighedsdag. Rettigheder omkring undervisning. Vi har snart juleklip, og vi
er i gang med at øve juleteater.
Elevrådet.
Ved at skrive ny dagsorden, til at planlægge julestævne.
Ishøj fælleselevråd er etableret igen.
22. Næste møder - punkter:
Praksisfaglighed
Økonomi
Aula
Brand

Fraværende / afbud:

Skolebestyrelsesmøder i 2019 / 2020:
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

