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Skolerådet
Greve Kommune
Torsdag den 09.11.06 kl. 19-21 i mødelokale 6
Ikke til stede: Skolebestyrelsesrepræsentanter fra Gersagerskolen, Hedelyskolen, Lundegårdskolen og Tune skole. Jørgen Felskov og Claus Harrison.

Velkommen til direktør Jan Henriksen og til elevrepræsentanterne – Zuhal og
Ester valgt fra Fælleselevrådet i Greve
Præsentation af Skolerådets medlemmer.

SR1.

Tema: Specialtilbud i Greve

Tilbud inden for folkeskolelovens § 20 stk. 1 og 2 i Greve Kommune i dag og efter
1. januar 2007.
Lone Christensen fra PPR og Søren Egebo fra Strandskolen orienterer og lægger op
til debat om specialundervisning/inklusion.

Orientering og debat:
Status på særlige tilbud inden for specialundervisningen, målgrupper og myndighedsansvarsområder.
Gennemgang af tilbud efter folkeskolelovens § 20 i dag og efter 1. januar 2007.
I forbindelse med kommunernes overtagelse af den vidtgående specialundervisning
er der i Greve Kommune igangsat et udviklingsprojekt, som skal se på kvalitet og
effektivisering herunder også de 64 tilbud vi har i andre kommuner.
Efterfølgende debat blandt rådets medlemmer om inklusion (vigtigt at der i skolebestyrelserne fastsættes regler for information af forældrene i forbindelse med inklusion af børn med handicaps), klassestørrelser, holddannelse og frit skolevalg til
børn som har behov for specialtilbud.
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Greve Kommune
Torsdag den 09.11.06 kl. 19-21 i mødelokale 6
SR2.

Budgetforløbet og konsekvenser

Skolebestyrelsen ved Karlslunde Skole v/ Jesper Kock ønsker en evaluering af
budgetforløbet.
1. Budgetkonsekvenser v/ konsulent Jan Anderson
2. Evaluering af forløbet

Drøftelse:
1. Jan Anderson gennemgik ændringer i skolevæsenets budget for 2007, ligesom
han orienterede om sammensætning af lærernes arbejdstid og om konsekvenserne af arbejdstidsforøgelsen. Den almindelige specialundervisning er erstattet
af holddannelsestimer. Det er således ikke længere nødvendigt, at indstille til
specialundervisning, fordi en elev i en periode behøver ekstra timer. Det er i
dag dialogudvalgene, som tager stilling hertil.
2. Skolebestyrelsesrepræsentanterne udtrykte frustration over budgetforløbet. Det
er ikke anstændigt at bestyrelserne skal forholde sig til et budget, hvor der ikke
i forvejen er en politisk udmelding om i hvilken retning det går. Der ønskes
fremover en politisk udmelding inden skolebestyrelserne skal udtale sig.

SR3.

Forretningsorden for Skolerådet

Forslag til forretningsorden vedlagt.

Beslutning:
Godkendt med enkelte ændringer – udsendes med referatet.

SR4.

Eventuelt

 Svar omkring skolelægeordning, pkt. SR1 fra mødet 24. august omdelt. (udsendes med referatet)
 Ungekonference 14. november 2006-11-13
 Retningslinier for sponsorering og modtagelse af gaver tages op på næste møde.
 Skolebestyrelserne efterlyser information forud for udsendelse af spørgeskemaer.
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