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Ikke til stede: se forsiden

Næstformand Lars Kilhof var mødeleder og orienterede om:
 § 17 stk. 4 udvalg (BY’sag 24/11-14) om 80 mill.kr. til skoleinvesteringer frem til 2018
 Fra september 2012 til dd er der ikke i Greve Kommune væsentlige ændringer i lærernes sygefravær

SR-1.

Inklusion i børnehøjde - Status på forskningsprojekt.

Hvad fortæller børnene og hvordan bliver de vores sparringspartnere i den kommende tid - ?
v/ leder af PPR Helene Thorn og udviklingskonsulent Lone Christensen

Orientering:
Charlotte Groftved gav en kort introduktion til oplægget, og understregede projektets særlige fokus på barnets egen opfattelse af skoledagen.
Helene Thorn viste video med kommentarer fra børneinterviews og sammendrag
fra projektet. Efterfølgende oplæg til dialog blandt skolerådets medlemmer.
Slides fra oplæg og noter fra dialogen udsendes med referatet (noter tages med i det
videre arbejde).

SR-2.

Forældreinddragelse og vidensdeling i den åbne skole.

Med baggrund i sidste mødes drøftelse om skolereformen og forslag til forældrenes
rolle for reformens succes, blev det i mødet foreslået at administrationen til dette
møde skulle komme med bud på muligheder for forældreinddragelse.
Oplæg v/ fagchef Mira Hollænder

Drøftet:
Oplægget fremsendes med referatet.
Mira fortalte om det arbejde som er igangsat i skolevæsenet ud fra forskningsresultater og inspireret af James Nottinghams oplæg.
Alle skoler er konkret gået i gang med at arbejde med Synlig Læring og nye måder
at tilrettelægge undervisningen på - også gennem IPads. Vi er startet med lærerne
og lederne og vi vil rigtig gerne have forældrene med.
Der blev nævnt forskellige forslag til arrangementer med forældreinddragelse både
arrangeret af skolen og via forældrenetværk.
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Forslag om at vi tilrettelægger et stort arrangement for alle forældre, som efterfølgende kan følges op på egen skole (f.eks. en øjenåbner som det for lærerne med
James Nottingham).
Vigtigt at også forældrene har et fælles sprog – og at vi også stiller klare mål til
forældrene.
Charlotte foreslog, at administrationen arbejdede videre med et fælles arrangement
ud fra aftenens drøftelser.

SR-3.

Eventuelt

a)Spørgsmål om tidshorisont på reparation af IPads.
Undersøgt efter mødet – administrationens svar:
Når en iPad bliver beskadiget og skal til reparation, får eleven en ny iPad udleveret fra skolens bufferpulje. Denne iPad er ikke en udlånsiPad, men den iPad
eleven fremover skal bruge. Elevens ”gamle” iPad indgår derefter i bufferpuljen
når/hvis den kommer tilbage fra reparation. I forbindelse med reparation bliver
iPad’en nulstillet.
Det er derfor vigtigt, at eleverne sørger for, at der er taget backup via iCloud, da
dokumenter og billeder ellers vil gå tabt i forbindelse med reparation eller bortkomst af iPads.

b) Svar på skolestrukturens afslutning efterlyses, jfr. referatet fra sidste skolerådsmøde. Administrationen følger op på det.

c) Brugen af IPads tages op som punkt i et kommende møde.

Dato for skolerådets møder i 2015:





Tirsdag 10. marts 2015, kl. 19 – 21
Onsdag 20. maj 2015, kl. 19 – 21
Tirsdag 22. september 2015, kl. 19 – 21
Tirsdag 10. november 2015, kl. 19 – 21

SR-4.

Godkendelse af referatet.

Beslutning:
Godkendt
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