Jyderup Skole
Dagsorden og referat til
skolebestyrelsesmøde

Dato: 24.01.22
Tidspunkt: kl. 17.00-19.00

Deltagere: Karin Lindeskov, Dorthe Strunch, Lisa Toft, Brian
Jørgensen, Karin Andreasson, Rikke Søndergaard, Maj Jansen,
Silja Jørgensen, Anja Wettergren og Pernille Lærkedal

Mødeleder: Lisa
Fraværende: Eva Frederiksen, Linda Høyer
Dagsorden

Tid

Referat

Formidling

Hvad handler punktet om, er der særlige ansvarlige,
gæster og er det til orientering (O), drøftelse (D) eller
beslutning (B)

Estimeret
tid til
punktet

Opsummering af
orienteringen/drøftelsen, konklusion
på beslutning, angivelse af evt.
ansvarlig og evt. deadline.

Til hvem, af
hvem og
hvordan?

1.

Godkendelse af dagsorden (B)

5 min

Dagsorden er godkendt

2.

Godkendelse af referat (B)

5 min

Referat er godkendt

3.

Gennemgang af Budget 2022 v/ adm
leder Gitte Holmgreen Hansen (O)

20 min

Gennemgang ”opbygning af
budgettet – tildelingsmodellen”
samt gennemgang af forventet
budget 2022.

Gitte
Holmgreen

Efter drøftelse godkendes det
foreløbige budget og SKB
ønsker at se budgettet igen, når
det endelige budget er
udarbejdet.
4.

Sammenfattende redegørelse for
resultaterne af vores APV og T4 og
en drøftelse af denne (D)

20 min

Rikke redegjorde APV for
lærer/pædagog, besvarelsesraten 80%

Rikke

APV´en – gennemgås på
personalemødet af AMR.
T4 Program for læringsledelse;
besvarelsesraten ikke særlig
høj. Personalet får
årgangsbesvarelse til videre
arbejde.
Både APV og T4 gives der
tilbagemelding på i SKB.
5.

Igangsættelse af principarbejdet med
udgangspunkt i oplægget fra Skole
og Forældre (SogF).
Vi skal tematisere principperne for at
få overblik. Første tema har Lisa og

40 min

Hvad fremmer trivsel?
•
•

Høj faglighed
Samarbejde skole hjem
og mellem forældre

Rikke og Lisa

Jyderup Skole
Dagsorden og referat til
skolebestyrelsesmøde

•

Rikke på baggrund af besøget fra
SogF vurderet er TRIVSEL – altså
overordnet Hvordan højner vi
trivslen på Jyderup Skole?
- Hvilke principper hører ind under
dette tema? (det kunne være
Skole/hjem-arbejdet; Udbytte af
undervisningen; Ordensregler)
- Hvad prioriterer vi i vore principper
og hvordan kædes de sammen med
vores værdigrundlag?
- Hvordan udformer vi konkret vore
principper ift opsætning og layout?
- Hvilken data har vi? (Sygefravær,
personale og elever; Karakterer;
APV/T4 – Rikke medbringer relevant
data til mødet, der er desuden
mulighed for at finde data på
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages
/Reports/1795.aspx
(B)
Bilag vedhæftet fra første møde om
principper. Se her især side 3 -10.
Dem skal vi se nærmere på…
Værdigrundlag vedhæftet
Det er også muligt at finde materialet
fra Skole og Forældre på
https://padlet.com/SogF/jyderup
6.

7.

•
•
•
•

SKB arbejdede med følgende:
Samarbejde skole & hjem og
mellem forældre.

Forslag til nye datoer for møder i
resten af skoleåret (B): 22.2; 23.3;
28.4; 16.5; 14.6. Skolebestyrelsen
inviteres til at lytte med på den
pædagogiske lørdag 5/3, hvor
personalet skal præsenteres for
arbejdet med kompetenceudvikling

5 min

Kort orientering (O)

20 min

-

Fra eleverne
Fra skoleledelsen
Fra formanden
Fra personalet

Respekt ”den gode
tone”- tryghed.
Fællesskab-profil
Bevægelse –
medinddragelse
Overgang sfo/skole
Undervisningens
organisering.

Datoerne for kommende
skolebestyrelsesmøder, - er
godkendt.
SB inviteres fra kl. 10 lørdag
den 5.3.22.

Intet fra eleverne
Skoleleder;
Nyansættelse den 1.1.22
special pædagog Louise
Koefoed Kjeldsen
Corona har skolen ikke meget
af.
Der skal afholdes
skolebestyrelsesvalg i dette
skoleår.

Rikke

Jyderup Skole
Dagsorden og referat til
skolebestyrelsesmøde

Formanden:
Deltaget i netværksmøde for
Holbæk kommunens
skolebestyrelser.
Nedsat et udvalg, som arbejder
med/på forlængelse af
frihedsforsøget, da skolerne
ikke kan nå særlig meget over
de kommende tre år.

Husk: Skole og forældre, tjek
uddannelse for
skolebestyrelsesmedlemmer.

8.

Eventuelt (O)

9.

Næste møde den 22.februar

5 min

•
•

•

•

Det endelige budget
Lisa og Rikke
samskriver de
foreløbige input til
princippet: Samarbejde
skole & hjem og mellem
forældre.
Skolebestyrelsesvalg,
afholdelse i
indeværende år.
Skolehave på Jyderup
skole, -lærere Karin og
Gitte.

