Jyderup Skole
Dagsorden og referat til
skolebestyrelsesmøde

Dato: 23.03.22
Tidspunkt: kl. 17.00-19.00
Mødeleder: Lisa

Fraværende: Karin Andreasson, Karin Lindeskov. Pernille
Lærkedal og Anja Wettergren

Dagsorden

Bruce gæst til punkt 3.
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

Referatet er godkendt

3.

Skolens It-koordinator Bruce Green
tager os igennem de udfordringer, vi
står i som skole ift antal af Crome
Books og elevernes adfærd med
disse. Hvordan kan vi som
skolebestyrelse udarbejde principper
for en mere rentabel udnyttelse af
vores it-budget?
Vi gennemgår en evt brugbar
skabelon til at sende med hjem.
Ved SB-møde i oktober drøftes
følgende: Der er enighed om der
ikke er umiddelbart behov for
Chromebooks i 0. og 1. årgang.
Head set og oplader udleveres
løbende til elever, det er en større
udgift. Drøftelse hvor meget er
elevbetaling og hvor meget skal
skolen betale?
Beslutning i SB er at det er en
forældrebetaling. Eleverne må
også have deres eget head sets
med.
1.1.22 har alle elever fra 2.9.klasse egen oplader, head set
og Chromebook.
Hvordan er det gået? (D) (B)

20 min

Bruce gennemgik budgettet for
it-udstyr herunder hvilket behov
og udfordringer skolen har af
IT- udstyr til elever.
Der var en drøftelse af om
skolen skal have en slags
Erklæring som forældrene
skriver under på fra skoleårets
start for derigennem at gøre
forældrene erstatningspligtige, i de tilfælde hvor børnene
mister eller ødelægger deres
cromebook mm.
Elever:
Det vil virke hvis ”folk” passe på
sit eget, hvis man som elev får
et ”sæt” fra skoleårets start.
Der skal udarbejdes Principper
for anvendelse af computer.
Efter drøftelse:
Indskolingen et klassesæt per
årgang
Mellemtrinnet én per elev med
underskrift af hjemmet.
Udskolingen én per elev med
underskrift af hjemmet.
Erstatningsskabelon skal
gennemgås i Holbæk kommune
inden endelig ibrugtagning og
beslutning. Rikke undersøger.
OBS der skal findes en løsning
for 3.klasses it-skab.

Bruce, Lisa
og Rikke

Jyderup Skole
Dagsorden og referat til
skolebestyrelsesmøde

OBS Gradbøjning af erstatning.

4.

Struktur for næste skoleår. (D)
Skoleårets planlægning
Mail udsendt ift struktur-forslag

10 min

Kommende skole inddeling:
Forventes for kommende år
Indskolingen 0.- 3.
Mellemtrin 4.- 6.
Udskoling 7.-9.
Ressourceteam.

Rikke

Pædagogerne indgår i skolen
0.- 3. klasse pædagoger fra
bivognen
4.- 6. klasse klubpædagoger.
Der vil forsat være lærere som
går på tværs af inddelingen.
Der vil blive klokketimer da der
vil blive mere fordybelse og
bevægelse, fremfor 45 min.
Pauserne der lægges én kort
ind om formiddagen og længere
til spisepausen.
Medarbejderne vil lægge
afdelingens eget skema, - det
vil give mulighed for at gøre
undervisningen fleksibel/
projektorienterede.
Tydelig faglig læring et ønske
fra eleverne i udskolingen.

Kommentarer:
Det lyder spændende håber at
både forældre og eleverne
oplever sig hørt.
Det er et godt eksempel på at
alle er blevet hørt.

Skolen går videre med
strukturen.
5.

Gruppearbejde omkring at skabe
Jyderup Skoles principper? (D)
Ved sidste møde blev der nedsat
forskellige grupper, der hver især
skulle kigge på et princip under

30 min

Lisa
Gennemgang og drøftelse af
udkast til Princip for
skolehjemsamtale.

Jyderup Skole
Dagsorden og referat til
skolebestyrelsesmøde

Temaet Trivsel - se evt referat fra
mødet.
Vi gennemgår forslagene med
henblik på godkendelse. (B)
6.

7.

7.

Forsætter på kommende SKB.
Dorte og Karin vil tjekke op på
formuleringerne.

Høring ift specialområdet i Holbæk.
Mail fra forvaltningen udsendt i uge
10 med link til den politiske
dagsorden.

20 min

Erfarings- og videnskonference den
28.april kl 13 – 16 for alle skoler i
Holbæk på Svinninge Skole Ti
deltagere fra hver skole, ledelse,
lærere, pædagoger, elever,
skolebestyrelse. Lisa deltager – er
der andre, der har tid og lyst?
Målet for erfarings- og
videnskonferencen er følgende:
”At det er en ny dialog i Kommunalbestyrelsens rammer og retning”.
”At skolerne gensidigt på tværs,
fortæller og lytter til de første
erfaringer fra de forskellige tiltag
lokalt på skolerne”.
Hvad tænker SB, at Jyderup skal
fortælle?
Kort orientering (O)
- Fra eleverne
- Fra skoleledelsen
- Fra formanden
- Fra personalet

10 min

Drøftelse af høringssvar.
Der udarbejdes et høringssvar.

Brainstorm
Lisa og Brian deltager
Workshoppen med
kontaktforældrerådet i efteråret.

15 min

Fra eleverne
Møde i Holbæk på baggrund af
demokratidag inviteret til en
snak om hvad der har været
arbejdet med siden november.
Planlægning af Galler.
Fra skoleledelsen:
To opsigelser med udgangen af
marts.
Ansættelsessamtaler den
30.3.22.

9.

Eventuelt (O)

Lisa

5 min

Rikke og Lisa

