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Ikke til stede: se forsiden

SR1.

Orienteringssager

1. Printersagen (Nils Nørbo)
2. Status på profilskolerne (Nils Nørbo)
3. Indkøbsprojektet, jfr. referat fra Skolerådet 18.09.07 (Jan Henriksen)

Beslutning:
1. Orientering om beregningsmodellen i forbindelse med fællesaftalen med Xerox
omkring kopi/printermaskinerne på skolerne. Ny beregning er tilsendt skolerne
09.11.07 (udsendes med referatet). Thomas Kampmann og Erling Ernstsen ønsker sagen forelagt Børne-og Ungeudvalget
2. Personaledelen kører planmæssigt. Forældredelen er bekymret over den høje
tosprogsprocent og efterlyser mere information.
3. Jan Henriksen meddelte, at der ikke kan fremskaffes dokumentation og regneark, jfr. sidste mødereferat. Jurister i administrationen tolker forståelsen af reelt uafhængig ved decentrale enheder, jfr. vejledning fra konkurrencestyrelsen, som fremført af Eddie Holstebro.

SR2.

Kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet i Greve Kommune udspringer dels af et
kommunalt skolepolitisk projekt dels en ministeriel bekendtgørelse om kvalitet i folkeskolen.
Med dagsordenen fremsendes en sammenskrivning af den rapport, som findes på Greve Kommunes hjemmeside.
Rapporten har været forelagt politisk og der er besluttet fokus på følgende
områder for skoleåret 2008/2009:
1. Læsning
2. Udvikling af skolernes evalueringskultur
3. Ledelse
4. Faglighed – inklusion – specialpædagogisk bistand
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Nils Nørbo orienterer om arbejdet og det videre forløb.
Bilag:
Sammenskrivning af Kvalitetsrapport 2006/2007

Orientering og drøftelse:
Orientering om rapporten, fokusområder og aftaler med skolerne, som indgår i kommende kvalitetsrapport.

SR3.

Dygtige elever

På Tjørnelyskolen er der i år startet et udviklingsprojekt, hvor der sættes fokus på
identifikation af dygtige elever og iværksættes faglige forløb, der udfordrer børn
med særlige forudsætninger.
Baggrunden for udviklingsprojektet er en konstatering af, at et stigende antal forældre vælger den lokale folkeskole fra til fordel for privatskoler eller andre skoler,
hvor forældrene oplever, at det faglige niveau er i højsædet.
Ved at fokusere på undervisningen og udfordringerne for dygtige elever er formålet
at styrke det faglige resultat for alle skolens elever og udvikle skolens som distriktets skole.
Udviklingsprojektets formål kan mere konkret beskrives således:
• At udvikle retningslinier for identifikation af elever med særlige forudsætninger
• At få større viden om og erfaring med undervisningen af børn med særlige
forudsætninger
• At udvikle metoder og organisationsformer som bedre tilgodeser børn med
særlige evner /talenter
• At udvikle samarbejde om undervisning af dygtige elever med Greve Gymnasium
• At dokumentere udviklingsprojektets resultater i samarbejde med et forskerteam
Projektet løber over tre skoleår.
Orientering ved Steen Grønberg.

Orientering og drøftelse:
Udsættes til næste møde.

Referat
Side 3

Skolerådet
Greve Kommune
Onsdag den 14.11.07 kl. 19-21 i mødelokale 1

SR4.

Form og indhold i Skolerådets møder

Skolerådet har til opgave, at sikre en debat om emner af betydning for det samlede
skolevæsen inden for de områder og beføjelser, der i henhold til skolestyrelsesvedtægten er henlagt til såvel byråd, som de enkelte skolebestyrelser.
Skolerådet medvirker desuden til gensidig information om blandt andet ændringer
af skolernes og skolevæsenets virksomhed.
Debat om form og indhold fremover.

Beslutning:
Administrationen fremkom med konstruktivt oplæg til drøftelse.
Der var positiv stemning for at løfte blikket, være visionære og tage flere
principielle diskussioner.
Administrationen tager de indkomne bemærkninger med i det videre arbejde.

SR5.
•
•

Eventuelt

Nils Nørbo orienterede om henvendelse fra elevrådsrepræsentanter om genetablering af Fælleselevråd i Greve (FEG)
Pia Beck beklagede beslutningen omkring Greve Tiendeklasseskolen og orienterede om skolens nuværende situation

Ordinære Skolerådsmøder i 2008:
Onsdag den 5. marts
Onsdag den 21. maj
Mandag den 25. august
Onsdag den 19. november
- alle dage kl. 19 - 21

SR6.

Godkendelse af referat fra mødet

Referatet oplæst og godkendt.
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