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Ikke til stede: Se forsiden

SR1.

Sundhedsplan

Byrådet vedtog 15. juni 2006 en sundhedspolitik for Greve Kommune.
Sundhedspolitikken udmøntes gennem sundhedsplaner af 1-2 års varighed.
Byrådet har fået status på handleplan for 2007-2008 og forslag til ny sundhedshandleplan 2009 forventes politisk behandlet i andet kvartal 2008.
Orientering ved centerchef Jakob Bigum.

Orientering og drøftelse:
Orientering om visioner og processen i forbindelse med handleplaner 2009-10.
Jakob Bigum gennemgik resultatet af sundhedsundersøgelse i Greve.
Efterfølgende debat om motion, sund kost og ansvar.
Sæt X i kalenderen 22. – 23. august 2008 – Sundhedsfestival ved Mosedefortet.
Børne-og Ungeudvalget ønsker at se på skolernes salg af sund mad og drikke.

SR2.

Profilskoleprojektet

Status på projektet – og forventninger til kommende skoleår.
Orientering ved skolelederne Signe Boegh og Lise Colmorn.

Orientering og drøftelse:
Konceptet igangsættes 1. august 2008. Forældrebrev nr. 5 fra februar 2008 omdelt.
Der blev orienteret om morgenbånd, som pt. afprøves på Gersagerskolen og om
eftermiddagsbåndet som afprøves på Hundigeskolen.
Der var stemning for at afholde skolerådsmødet i efteråret på profilskolerne
med mødestart kl. 16.00 – endelig dato udmeldes i god tid.
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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 skoleleder Steen Grønberg.
Udsat fra mødet 14. november 2007.

Orientering og drøftelse:
Steen Grønberg fortalte om Tjørnelyskolens arbejde med projektet og om forventningerne fremover. Projektet kan følges på Tjørnelyskolens hjemmeside
www.tjoernelyskolen-greve.dk

SR4.

Aktuel orientering

1. Budget 2009. Administrationen giver en kort orientering om budgetproces og
dialogmøder.
Tidsplan for budget 2009-2012 vedlagt som bilag.
2. Spørgsmål fra skolerådsmedlem Jesper Kock om udlicitering af ejendomsdriften på skolerne. Administrationen orienterer.
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Orientering:
1. Tidspunkt og indhold for dialogmøderne drøftet:
o Holdes inden for skolernes eget fagområde
o Ønsker ikke igen det store katalog med +/- mål
o Ønske om at BUU udmelder enkelte områder til fokusering og diskussion
o Møderne skal holdes efter sommerferien
2. Administrationen arbejder med sagen (budgetbemærkning fra 2007), som kommer til høring i skolebestyrelserne inden endelig beslutning.

SR5.
•

•
•

Eventuelt

Tilfredshed med temamødet lørdag den 1. marts. Indholdet og tidspunktet
drøftet. Ønske om at Skolerådet senere på året giver input til skolemødet i
2009. Skolerådet ønsker en tilbagemelding på Børne-og Ungeudvalgets evaluering af temadagen.
Problemer med IT- netværk o.l. mailes til Nils Nørbo nno@greve.dk
Spørgsmål i forbindelse med budgetudmeldingen drøftes på den enkelte skole.

Næste møde: Onsdag den 21. maj 2008, kl. 19-21

SR6.

Godkendelse af referat

Referatet oplæst og godkendt.
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