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. 21. august 2019

Skolebestyrelsesmøde
Referat
Dato:
Klokkeslæt:
Sted:

Onsdag den 21. august 2019
Møde kl. 17.00 - 18.00
Hus R - 1. sal.

Mødeindkalder:
Mødedeltagere:
Ordstyrer/Referent:
Forplejning:

Formanden
Skolebestyrelsen, Jan Mindegaard, Tom Lillie
Jan Mindegaard / Tom Lillie

1. Godkendelse af referat.
Referat godkendt

2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt, med det Ekstra punkt at finde en mødedato imellem den 2-14 oktober.
3. Nyt SB-møde
Vi flytter SB mødet den 18.09.2019 til den 02.10.2019

4. Budget 2020
Orientering v/ Jan Mindegaard
Budgettet sendes i høring i perioden 2. - 14. oktober. Nyt møde skal planlægges.
Der er Ikke indgået aftale imellem regeringen og KL, men Der er udfærdiget et forslag i Ishøj
kommune på en besparelse 10 mio. næste år. De 2.5 mio. hos skole og undervisning. Der
foreslås en sammenlægning af klubberne på Vejlebroskolen og Gilbroskolen, en besparelse på
Gilbroskolens kantinebudget, samt at Skoledagen på Strandgårdskolen er kortet ned med 20
min om ugen.

5. Ny ferielov
Orientering v/ Jan Mindegaard.
Bilag med lærernes ferie vedhæftet.
Se bilag

6. Suppleringsvalg til skolebestyrelsen
Drøftelse.
Vi afholder et suppleringsvalg, da der ikke har været et reelt valg på alle pladser.

7. Meddelelser fra:

Byrådsrepræsentanten.

Formanden.

Skoleledelsen.
Vi har ansat tre pædagoger.
Vi har søgt matematiklærere, men desværre fandt vi ikke dem vi søgte. Vi har sat et nyt
stillingsopslag op.
Vi har søgt en matematikvejleder, men fandt desværre ikke den vi søgte. Der vil blive sat et nyt
stillingsopslag op.
Rettighedsskole: vi har haft Unicef ude og holde foredrag om det at være rettighedsskole. Vi er
godt i gang med at finde de lærere, elever og SB-medlem som skal være en del at skolens
rettighedsråd.
Events hen over året.
Møde med Undervisningsministeren den 7. oktober, hvor der skal tales om sprogprøver.
Vi er under tilsyn fra ministeriet, tilsynsførende siger, at vi gør det vi skal og at vi har løftet
bedre end forventet.
Fravær : ved 15 % ulovligt fravær kan børnepengene tages fra forældrene.
Vi har haft forældremøde for 0. klasse omkring sprogprøver.

Medarbejderrepræsentanterne.
Spændt på sprogprøverne.
Kommet godt i gang med det nye skoleår.
Er begyndt at snakke rettigheder med børnene.
Vi har høstmarked den 19. september. Skolebestyrelsen har en kaffebod, Sidsel bestiller kaffen
i kantinen.

Elevrådet.

8. Næste møder - punkter:
Praksisfaglighed
Økonomi
Høringssvar budget.
Aula.

Fraværende / afbud: Talha, Vena, Jeanette, Pernille

Skolebestyrelsesmøder i 2019 / 2020:
Onsdag, 18. september 19 – kl. 17.00 – 19.00 – flyttes til Onsdag, 02. Oktober 19-kl. 17.00-19.00
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

