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Ikke til stede: se forsiden

SR-1.

IPads i folkeskolen

Varighed: 30-45 min.

Orientering om arbejdet med 1:1 skolen v/ IT-konsulent John Kim Nielsen
Ref.:
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o
o

Læringsområdet, - hvordan kan iPad understøtte undervisningen.
Hvilken dannelse skal der til, - vi skal quide børnene i den rigtige retning
Videndeling, hvor henter vi informationer henne – både via Google og dannelse af netværk børnene imellem. Trygge læringsplatforme på tværs af landegrænser og kulturelle skel.
Skrive-og regneprogrammer, klassiske programmer, som elever kan bevæge
sig rundt i.
Opsamling af data, læringsstile, tilkøb af Apps
Kompetenceudviklingsområdet, her er samarbejde med Apple om leder, lærer
og- pædagogkurser. Skolebesøg med Abdul (fra Essay Academy) i oktober.
Der er planlagt to camps for lærere med særlig interesse for organisering i udarbejdelse af kursusforløb (iTunes U – kurser) for pædagoger/lærere.
VPP(indkøbsprogram gennem Apple) erstatter elevernes køb af Apps. Kommunen ejer og deler Apps i programmet. Vi er i gang med at undersøge mulighederne, herunder AirWatch. Det forventes, at ansatte og elever tilmeldes
AirWatch.
Forsikringsdelen – Greve Kommunes praksis er i overensstemmelse med forsikringsankenævnets praksis.
Vi arbejder med at nedsætte sagsbehandlingstiden ved reparationer.
Der er møder med leverandøren af covers, idet vi ikke er tilfredse med covere
og service. Vi mener ikke, at der leves op til aftalen.
Filmmediet som kommunikationsmiddel i undervisningen er steget markant
efter indførelse af IPads.
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SR-2.

Forældre gør en forskel – fyraftensmøde for forældre

Skolerådet foreslog i møde 19. november 2014, at der blev arrangeret et møde for
alle forældre om synlig læring med inspiration til, hvordan forældre bedst muligt
kan støtte op om barnets læring.
Kort evaluering af mødet 10. september 2015 i Portalen, herunder kompetenceudvikling v/ Charlotte Groftved
Bilag
Lene Heckmanns oplæg
Ref.:
Arrangementet blev afholdt med stort fremmøde, både Lene Heckmann og Peter
Mygind var underholdende.
Der blev sat struktur på mange selvfølgeligheder ifm forældres understøttelse af
barnets læring og udvikling.
Kompetenceudviklingen i indeværende skoleår:
o Pædagogfaglighed: Diplommodul for SFO-pædagoger
o Naturfagsvejledere: Diplommodul
o Talentvejledere: Diplomniveau
o Læringsvejledere
o Nye prøveformer i naturfag og humanistiske fag
o Sprogbaseret undervisning: Aktionslæringsforløb i dansk, naturfag
og matematik
o Brug af AppWriter, nyt hjælpemiddel til iPads til at understøtte læseudvikling og læsevanskeligheder
o Kurser i: Natur & teknologi, Håndværk & design, Historie & kristendom
Sådanne arrangementer vil være tilbagevendende, - formanden ser gerne input fra
Skolerådet.
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SR-3.

Skolestrukturen – lukning af Tjørnelyskolen

Orientering/debat om oplæg til ændret skolestruktur, som præsenteret i BY 31.
august og behandlet i BUU 9. september 2015
v/ Henrik Klem Lassen
Ref.:
Et flertal i byrådet ønsker at fremsende høringsmateriale om lukning af Tjørnelyskolen pr. august 2017. Såfremt, der i december træffes endelig beslutning om skolens lukning, indskrives ikke 0. klasser på Tjørnelyskolen i kommende skoleår.
Byrådet behandler høringsmaterialet mandag 28. september, - herefter en høringsperiode på 8 uger. Der er planlagt en række dialogmøder på de berørte skoler.
De trafikale løsninger er ikke med i høringsmaterialet, men der er opmærksomhed
på sikre skoleveje mv.
Der afsættes 23 mill kr til udbygning af Krogårdskolen, såfremt lukningen af Tjørnelyskolen bliver en realitet.
Debat om proces og kommunikation.

SR-4.

Orientering

Orientering om Tuneproblemer og indsats
Ref.:
Kort orientering v/formanden

SR-5.

Godkendelse af referat

Ref.:
Godkendt.

Næste møde: Tirsdag den 10. november 2015
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