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Ikke til stede: Se forsiden

SR1.

Natteravnene

Finn Nicolaisen fra Natteravnene fortæller blandt andet om
•
•

Hvorfor Natteravne, - og hvordan får vi oplyst skolerne, så flere forældre
får lyst til at være med...
Hvad er det Natteravnene oplever på gaden hos de unge..

Orientering:
Finn Nicolaisen fortalte om Natteravnenes arbejde og opfordrede skolerne til at
indbyde repræsentanter fra Natteravnene i forbindelse med forældremøder om kriminalitetsforebyggende arbejde. De vil gerne bruge 10 min. af møderne til at opfordre forældrene til at melde sig til arbejdet sammen med de ca. 80 andre aktive
Natteravne i Greve.
Kontakt: Natteravnene i Greve
Finn Nicolaisen, 22 68 86 60
greve@natteravnene.dk

SR2.

Budget 2009

Formandsgruppen ønsker en økonomisk oversigt, der med udgangspunkt i budget
2009, redegør for hvor stor en andel af skolernes udgifter, der medgår til opfyldelse
af folkeskolens kerneydelse, der består af:
• Undervisning i henhold til Folkeskolelovens formål
• Personaleudgifter der medgår til opfyldelse af Folkeskoleloven
• Drift af skoler, herunder energi, vand, el, vedligehold mm
Samtidig ønskes en specificering af den difference, der efter en sammentælling af
ovenstående kerneydelse, fremstår som forskel i forhold til det samlede budget
2009 for skoleområdet.

Orientering og drøftelse:
Nils Nørbo orienterede om ressourcerammen. Ved benchmarking ligger Greve
nogenlunde i midten af de kommuner, vi sammenligner os med.
Efterfølgende diskussion om definition af kerneydelsen og muligheder for omfordeling af de eksisterende ressourcer.
Med udgangspunkt i formandsgruppens ønske ovenfor, udarbejder administrationen en økonomisk oversigt, som udsendes med referatet.
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SR3.

Barselsfond på skoleområdet

Punktet ønskes drøftet af formandsgruppen med henvisning til Børne-og Ungeudvalgets møde den 11. februar 2009 punkt 15 – Greve Kommunes barselsfond.
Fælles barselsfond blev drøftet i Skolerådet den 19. november 2008, SR3 - 1

Drøftelse:
Administrationen har undersøgt mulighederne og har efterfølgende ikke kunnet
anbefale den fælles barselsfond over for Børne-og Ungeudvalget.

SR4.

Legepladser

Vedligeholdelse, fornyelse og nyanskaffelser.

Drøftelse:
Eddie Holstebro orienterede om Hedelyskolens problemer med genetablering af
legeplads, som nedbrændte for ¾ år siden.
Der var enighed om, at det ikke er tilfredsstillende med så lang en sagsbehandlingstid.
Sagen tages op på førstkommende møde i Børne-og Ungeudvalget.

SR5.

Hedelandsugen

Brigitte Klintskov Jerkel ønsker en kort drøftelse med skolebestyrelsesformændene
vedrørende SFO’ernes manglende deltagelse i år.

Drøftelse:
Skolebestyrelserne har som budgetansvarlige grundet den økonomiske situation
bakket op om beslutningen.
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SR6.

Fælles ledelse på skole- og institutionsområdet

Formandsgruppen ønsker en uddybning af Børne-og Ungeudvalgets referat af 11.
februar 2009 punkt 10 – Fælles ledelse på skole-og institutionsområdet.
Med udgangspunkt i referatet er formandsgruppen blandt andet bekymret over
bestyrelsesdelen i en sådan ”mega”institution – og om, hvorvidt det er realistisk
muligt at få valgt forældre til en sådan bestyrelse på de i dag kendte præmisser for
skolebestyrelsesmedlemmer.
Hvad er det langsigtede må for et sådant projekt for så vidt angår skolestrukturen
og skolebestyrelserne i Greve Skolevæsen ?

Drøftelse:
Kai Nielsen fortalte om ændringen inden for 0 – 6 årsområdet, hvor der nu er etableret Børnehuse med samlet ledelse og administration.
Formandsgruppen er særligt bekymret for et manglende forældreengagement i
forbindelse med alt for store enheder.
Administrationen arbejder pt. med oplæg til Børne-og Ungeudvalget.

SR7.
•

•
•

SR8.

Eventuelt
Formandsgruppen vil gerne have Børne-og Ungeudvalgets tilbagemelding
på temadagen den 28. februar 2009. Udvalgsmedlemmerne var ovenud tilfredse med skolernes præstationer og vil løbende inddrage tiltag/ideer i det
videre forløb.
Ønske fra formandsgruppen om gentagelse af visionsdage fremover.
Tandplejen meddelte efter vinterferien at transport mellem skole og tandleje var sparet væk. Skolerådets formand orienterede om, at der blev arbejdet
på at få beslutningen omgjort, således at bussen kom til at køre som tidligere.

Godkendelse af referat

Referatet blev oplæst og godkendt.

Skolerådets næste møde: Onsdag den 10. juni 2009
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