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Skolerådet
Greve Kommune
Onsdag den 08.03.06 kl. 19-21 i mødelokale 1
Ikke til stede: Kai Nielsen (BUU).
Der var ingen repræsentanter fra Gersagerskolen, Tune skole og Lundegårdskolen.

Præsentation af Skolerådets medlemmer

SR1.

Aktuel orientering

1. Skoleudviklingsplanen, sammenlægning af Tune Skole og Lundegårdskolen
2. Udbygning, renovering og vedligeholdelse af skoler og daginstitutioner i 2006
3. Nyt fra Børne-og Kulturdirektøren – herunder budgetdialogen 22. april 2006

Orienteret:
1. Der blev udtrykt forundring over byrådets beslutning set i forhold til den lange
proces i forbindelse med skoleudviklingsplanen, hvor Skolerådet har anbefalet
en sammenlægning af Tune Skole og Lundegårdskolen.
2. Orienteringen taget til efterretning
3. Fra Børne-og Kulturdirektøren:
• Dialogmøderne i år ændres til én lørdagsseance for hele BKF’s område den 22.
april
• Lørdag den 6. april er der informationsaften for nye skolebestyrelser
• Lørdag den 16. september Hedelymøde for både skoler og 0-6 årsområdet
• Kommissorium for ad hoc udvalg vedr. profilskoler er på BUUs møde 9. marts

SR2.

Læseundersøgelse 1.-5. klasse

Børne-og Ungeudvalget har i møde 2. februar 2006 fået forelagt læseundersøgelsen
2004 – 2005 og godkendt, at der i samarbejde med skolerne udarbejdes en handlingsplan for læseindsatsen på de skoler, der klarer sig dårligere end landsnormen.
Orientering om det fremtidige arbejde med skolernes - og den kommunale læsepolitik samt kort information om adaptive test.
Pædagogisk konsulent Niels Westergaard deltager i punktet.

Orienteret:
•

Målet er at enhver elev som afslutter folkeskolen skal kunne tage en ungdomsuddannelse.
• Det kan dokumenteres, at den særlige læseindsats har vendt den negative bølge
i Greve.
Orientering v/ Niels Westergård.
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SR3.

Indskolingsgrupper

Der er i skoleåret 2006-07 planlagt indskolingsgrupper således
 Karlslunde skole
 Damagerskolen
 Mosedeskolen
 Holmeagerskolen
Ældre søskende til børn i indskolingsgrupper får som tidligere tilbud om skift til
samme skole.
Formandsgruppen har ønsket punktet på dagsordenen.

Drøftet:
Indskolingsgruppernes placering og klassekvotienter i forbindelse med frit skolevalg drøftet herunder
• ønske om at flere skoler har indskolingsgrupper herunder de overvejelser som
forvaltningen har gjort i forbindelse med fordelingen fremover
• manglende borde og stole
• ressourceproblem, når pengene ikke følger barnet samtidig med at søskende
flyttes

SR4.

Skolestruktur i nord

Formandsgruppen ønsker en drøftelse af skolestrukturen i nord og det frie skolevalg. Særligt en drøftelse om, hvorvidt der i forbindelse med skoleskift kan foretages løbende økonomisk tilpasning på skoler, der får flere elever end der er kalkuleret med i forbindelse med ressourcetildelingen.

Drøftet:
•

•
•

31 nye børn på Krogårdskolen siden 1. august
medfølgende ressourcer til børn som skifter skole i løbet af skoleåret uden at
det går ud over de små skoler
de steder, hvor klassekvotienterne stiger væsentligt i forbindelse det frie skolevalg, kan der være særlige forhold, man skal være opmærksom på. For eksempel er de fleste borde og stole indkøbt som klassesæt til 24-26 elever.

Punktet i øvrigt drøftet sammen med SR4
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SR5.

Valg til skolebestyrelsen

Hvordan gik valget ?

-

en orientering fra de enkelte skolebestyrelser.

Orienteret:
Alle steder er der fundet 7 kandidater og suppleanter. Hedelyskolen har valg, som
slutter 9. marts.
Greve Tiendeklasseskole vælger forud for hvert skoleår 2 forældre til en skolebestyrelse, hvoraf de 5 er valgt for 4 år af og blandt de eksisterende skolebestyrelsesmedlemmer.

SR6.

Indkøbsordning

Formandsgruppen ønsker en drøftelse af gevinstrealiseringer i skolernes rammebevilling.

Drøftet:
Der var ikke tilfredshed med gevinstrealiseringen og indkøbsaftalen for eksempel
•
•
•
•

gebyrer ved bestilling af bøger
millimeterpapir til eksamen
kvaliteten af mange produkter er ringere end hidtil
ikke længere muligt at købe tilbud i dagligvarebutikker

Det er vigtigt at tage den tidsbesparende faktor med i diskussionen omkring gevinstrealisering. Personaleressourcerne skal bruges til kerneydelsen.
Samlet i kommunen er der opnået en gevinst på i alt 28 mill. kr. ved indkøbsaftaler.
Eksempler på større besparelser andre steder end i eksisterende indkøbsaftaler dokumenteres og sendes til Børne-og Kulturforvaltningen.

Næste møde: 8. juni 2006

Referat
Side 4

