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Velkomst og præsentation af skolerådets medlemmer
Velkommen til de nye skolebestyrelsesrepræsentanter v/ Børne-og Ungeudvalgsformand Henrik Klem Lassen
Kort præsentation (bordet rundt) – der mødte to repræsentanter fra Forældre & Skoles lokalafd.
Besked til Anni Kristiansen inden næste møde om, hvem der fremover repræsenterer foreningen.

Skolereformen og orientering om forpligtende
samarbejder mellem skolerne og
kulturinstitutioner/klubber.

Byrådet godkendte i marts 2014 de af Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og
Ungeudvalget indstillede mål og rammer for forpligtende samarbejde mellem skolerne og kommunens kulturinstitutioner, Ungdomsskolen samt klubber. Disse fastslår, at skolerne er forpligtede på at etablere mindst ét samarbejde eller partnerskab
pr. august 2014.
I sagsfremstillingen defineres forpligtende samarbejde således:
”Et forpligtende samarbejde indgås mellem den enkelte skole og en anden kommunal institution, der gennem deres formål eller aktivitet kan bidrage til udvikling af
fagligheden i de enkelte fag og/eller de obligatoriske emner. Herunder fremme
elevernes læring og trivsel, tilbyde alternative læringsmiljøer og dermed bidrage
til en spændende og afvekslende skoledag.
Samarbejdet er gensidigt forpligtende for de to parter. Skolelederne har pligt til at
tage initiativ til samarbejde med én eller flere af de kommunale institutioner, der
på den anden side har ret til at tage initiativ til samarbejde.
I Greve Kommune kan forpligtende samarbejde indgås mellem skolerne og Musikskolen/Billedskolen, Ungdomsskolen, Greve Bibliotek, Greve Museum eller klubberne.”
Kulturinstitutionerne, Ungdomsskolen og klubberne har igennem foråret og forsommeren lagt et stort stykke arbejde i at forberede sig på skolereformens krav til
skolerne om øget samarbejde med de pågældende institutioner. Dels i form af udvikling af nye og relevante undervisningsforløb og dels i form af opsøgende arbejde overfor skolerne. Den store indsats er der kommet mange spændende samarbejdsaftaler ud af, og status primo august er, at der i alt er indgået 25 aftaler om
forpligtende samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner/klubber. Disse fordeler sig på følgende vis:
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Med disse aftaler bringes klubbernes, Ungdomsskolens og kulturinstitutionernes
særlige kompetencer i spil og medvirker dermed til at sikre reformens ambition om
at skabe et inspirerende og anderledes skoleliv med mest mulig læring og trivsel
for børn og unge
Oplæg v/Charlotte Groftved

Orienteringen tages til efterretning:
Gennemgang og drøftelse af Charlottes oplæg (oplæg udsendes med referat)
Herunder status på lærerarbejdspladser og orientering om udfordringerne med
IPads i første skoleuge.
Forældrenes rolle i at skolereformen bliver en succes blev diskuteret ligesom der
kom bud på muligheder for forældreinddragelse i hverdagen.
Forslag om, at der holdes et fælles arrangement om synlig læring, ligesom Nottinghams oplæg for lærerne – blot tilpasset forældrene.
Til skolerådets næste møde (19.11.14) fremstiller administrationen bud på modeller
for vidensdeling og forældreinddragelse i den åbne skole.
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Skolestrukturen

I ekstraordinært byrådsmøde mandag den 15.09.14 behandler Greve Byråd oplæg
til fremtidig skolestruktur.
Materialet, som besluttes af byrådet sendes til høring i perioden 19.09. –
14.11.2014.

Spørgsmål/kommentarer:
Der er indgået forlig om, at der ikke sker skolenedlæggelser i de kommende år.
Materialet eksisterer ikke længere, det er taget af bordet, kun dialogen i Tune fortsætter.
Formandsgruppen havde svært ved at genkende bilagsmaterialet til byrådsmødet
15.09.14. Det var ikke samme forslag, som havde været fremme i dialogen mellem
skolebestyrelser og BUU.
Debat om ressourcetildeling og fordeling af elever med særlige behov.
Det konstateredes, at der er modstrid mellem Børne-og Ungeudvalgets beslutning af 03.09.14, punkt 2, der er vedtaget af Byrådet 15.09.14, således som der
fremgår af beslutningsprotokollen, og det politikerne mener at have vedtaget.
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Godkendelse af referatet.

Godkendt.

Næste møde:
Onsdag den 19.11.14
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