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SR-1.



Velkomst og præsentation af skolerådets medlemmer
Velkomst v/ Børne-og Ungeudvalgsformand Henrik Klem Lassen
Kort præsentation (bordet rundt)

SR-2.

De nye medlemmer i skolebestyrelsen

Repræsentanter fra erhvervslivet og foreningslivet tiltræder de nye skolebestyrelser, som starter samtidig med skolereformen 1. august 2014.
Der ønskes en drøftelse om, hvilke tanker nuværende og kommende skolebestyrelsesmedlemmer gør sig omkring fremtidige samarbejdsmuligheder.
Inviteret til punktet :
Torben Hoffmann og Susanne Herbst fra Greve Erhverv
Repræsentanter fra foreningslivet Peter Roslev fra Karlslunde Idrætsforening

Drøftelse:
Oplæg v/ Charlotte Groftved
Skolereformen beskriver ikke nærmere om samarbejdsform, valgperiode m.m. for
de nye repræsentanter i skolebestyrelserne.
Derfor ønskes en drøftelse omkring samarbejdsform og forventninger til den åbne
skole.
På flere skoler i Karlslunde og Tune er der allerede etableret samarbejde med
idrætten, det er også vigtigt at tænke erhvervslivet ind i samarbejdet.
Erhvervslivet ser det som en mulighed for at præge debatten i skolerne med fokus
på de potentialer, der er inden for området.
Der er en forventning om, at trække andre kompetencer ind i skolens miljø.
Der blev diskuteret forskellige løsninger og muligheder, ligesom der var forslag om
at afholde en temaaften med særlig fokus på det fremtidige samarbejde mellem
skoler, foreninger og erhverv.
Det fremgik af debatten, at der var flere uafklarede spørgsmål omkring det kommende samarbejde, - dette og indkomne forslag tages med i administrationens videre arbejde.
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Skolereformen

Hvor langt er vi med skolereformarbejdet…
v/ Centerchef Charlotte Groftved

Status:
Politisk behandling igangsat for
 Mål og rammer for forpligtende samarbejder og partnerskaber
 Anlægsbevilling til lærerarbejdspladser
 Anlægsbevilling til digitalisering af folkeskolen.
Tablets pt. i EU-udbud, kontraktindgåelse forventes primo maj 2014. Tablets til testskole(r) primo juni 2014. Alle skoleelever får udleveret tablets
ved skolestart i august.
 Understøttende undervisning (personale i SFO & klub)
Gerne
 yderligere forældreinvolvering i skolereformarbejdet.
 hurtig udmelding af økonomi til skolerne.

SR-4.

Orientering fra formanden

a) Arbejdstidsaftale behandles i ØPU 24/3 og BY 31/3
b) Udlån af skolens lokaler til forældrearrangementer (uden deltagelse af personale). Skolebestyrelsesformanden ved Mosedeskolen har kontaktet BUU’s formand omkring lån af skolens lokaler. Der er store forskelle på mulighederne
skolerne i mellem. I forbindelse med skolereformen er der behov for flere muligheder for samarbejde omkring den åbne skole.

Orienteret:
a) Sagen behandles ikke i Børne-og Ungeudvalget
b) Ejendomschef Kenni Nielsen og teknisk leder Bjørn Jensen deltog i punktet og
fortalte om ordningen for udlån af lokaler uden for skolernes åbningstid.
Nogle steder er der praksis for at en forældregruppe kan afholde arrangementer
på skolen, mens der andre steder er helt lukket grundet nøglesystemer, alarmer
osv.
Forslag om, at der bliver mulighed for en ugentlig aftenåbning på de ”lukkede
skoler”, hvor ejendomsafdelingen udviser fleksibilitet, f.eks. ved ”flyverteknisk-service”.
Skolerådet anbefaler, at der findes en løsning meget hurtigt.

Næste møde: Onsdag 21.05.14 - Budgetmøde (udvidet deltagerkreds: skoleledere
+ formanden for ungdomsskolens bestyrelse)
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