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Ikke til stede: Kai Nielsen (BUU), Karoline Ernstsen (Hundigeskolen). Steen
Grønberg-jensen deltog i stedet for Søren Egebo.

SR1.

Tema: Kvalitetsstyring af folkeskolerne i Greve Kommune

I indeværende skoleår har Tune Skole og Hedelyskolen været pilotskoler på projekt
Kvalitetsstyring i folkeskolen. En væsentlig del af projektet er udvikling af evalueringsredskaber, der kan benyttes som dokumentationsværktøj i forbindelse med
måling af kvalitet.
Fra skoleåret 2006-07 igangsættes kvalitetsstyring på alle folkeskoler i Greve
Kommune.
Temaledere:
Michael Rask Pedersen (Børne-og Kulturforvaltningen) og Ingelise Hvid (Hedelyskolen)

Temadrøftelse:
Bilag omdelt.
Projektet gennemgået og drøftet. Præsentation af årshjul for kvalitetsstyringsprocessen på alle skoler i skoleåret 2006/2007.

SR2.

Profilskole for dygtige børn – et projekt på Tjørnelyskolen

Børne- og Ungeudvalgets har besluttet at iværksættelse et udviklingsprojekt for
dygtige børn på Tjørnelyskolen.
Målet er at styrke skolens faglige profil og udvikle skolen som distriktets skole,
herunder
•
•
•
•

at skabe et særligt tilbud til dygtige elever
at give elever på skolen, der ønsker en høj faglighed, bedre muligheder for at
opnå dette
at tiltrække elever, der vil en høj faglighed, enten fordi de er godt begavede
eller er villige til at gøre en ekstra indsats
at tiltrække lærere med høj faglig viden og ekspertise

ved at etablere et læringsmiljø, der er optimalt i forhold til børns indlæring på følgende områder:
• elevsammensætning
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•
•

fagligt og pædagogisk miljø
skole-hjem samarbejde.

Det er over for Børne-og Ungeudvalget anbefalet, at der nedsættes en projektgruppe, som i februar 2007 skal fremlægge forslag til projektet, der forventes igangsat
august 2007.
Michael Rask Pedersen orienterer om projektet og om den endelige godkendelse i
Børne-og Ungeudvalgets møde den 31. maj 2006.

Orienteret:
Michael Rask Pedersen orienterede om Tjørnelyskolens idé med et særligt spor for
dygtige børn. Projektgruppen er stadig i opstartfasen og har ikke fastsat endeligt
mål. Steen Grønberg-Jensen supplerede med informationer til de efterfølgende
drøftelser.

SR3.

Aktuel orientering

1. Godskole.dk – Børne-og Ungeudvalgets godkendelse af forsøgspulje på
500.000 kr. til trivsel og styrket skole-hjemsamarbejde v/ Michael Rask Pedersen
2. Øvrig orientering

Orienteret:
1. Til efterretning
2. Formanden orienterede om læseundersøgelsen og om oprettelse af Ungeråd

SR4.

Eventuelt

Jesper Kock ønskede gevinstrealisering påført huskelisten til kommende møder.

Næste mødedato: 24. august 2006, kl. 19 -21
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