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Ikke til stede: se forsiden
Damagerskolen og Tjørnelyskolen var repræsenteret ved SB-næstformænd

SR-1.

Dannelse i en digital tidsalder.

Oplæg v/ IT-konsulent John Kim Nielsen
Bilag:
Dele af fremviste slides.
Ref.:
Oplæg om skolens medvirken til at sikre læring og kommunikation via de elektroniske medier.
Efterfølgende drøftelse om forskellighed, begrebsforståelse, anvende værktøjer og
om at sortere i informationer. Kommunikation ud over landegrænser, flere karriereforløb - livslang læring og erhvervs-/videreuddannelse efter endt 9. eller 10. klasse
blev debatteret.

SR-2.

Budget 2017

Drøftelse af budgetforliget.
v/ Henrik Klem Lassen
Ref.:
Diskussion omkring styrket faglig ledelse, kvalitet i undervisningen, tid til andet
arbejde, pris-og lønfremskrivning mv.
Særlig opmærksomhed var der på udskiftning af iPads og skolernes belønning, hvis
iPads holder længere end de oprindelig planlagte tre år.
Når budgettet er vedtaget, vil administrationen sammen med skoleledelsen udarbejde en fordelingsnøgle.

SR-3.

Forlængelse af skolepolitikken

Orientering v/ Mira Hollænder
Ref.:
Det er politisk besluttet at forlænge skolepolitikken 1 år – indtil 31. december
2018.
Bemærkninger til det vedtagne tillæg til Greve Kommunes skolepolitik med 5
Fokusområder herunder den ændrede målsætning for inklusion.
Politisk ønskes et fald i antallet af elever, der ikke opnår karakteren 02 i dansk og
matematik.
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SR-4.

Orientering – status på aktuelle sager.

Samarbejder med foreninger og kulturinstitutioner (Mira Hollænder)
Ref.:
Samarbejdet med de tre kulturinstitutioner og idrætsforeningerne er kommet godt
fra start.
I alt vil der blive afholdt ca. 150 kulturforløb fordelt på 6 forskellige forløbstyper
fra de tre kulturinstitutioner henover skoleåret. Det er eleverne fra 0, 3, 5, 7 og 8.
klassetrin fra kommunens 10 folkeskoler, der får glæde af forløbene. Samarbejdet
med idrætsforeningerne sker på 1.,4. og 7. årgang
Der evalueres løbene med henblik på at tilrettelægge planlægningen på den mest
hensigtsmæssige og fleksible måde fremadrettet.

SR-5.

Eventuelt

Keld Hjorthøj rejste spørgsmål i forbindelse med reparation af iPads. Han henviste
til en sag på Karlslunde Skole, hvor forældrene var utilfredse med beløbets størrelse på en regning. Sagen er kendt i administrationen.
Skolens iPad’ buffer-pulje er for lille. Hvis der oprettes flere klasser (f.eks modtageklasse) udvides puljen ikke. Der er eksempel på en elev, som har været uden
iPad i meget lang tid, mens han egen var til reparation, det er ikke holdbart, når undervisningen foregår digitalt.
Der blev efterlyst retningslinjer for, hvorvidt det er skole eller administration, der
betaler, når en iPad skal repareres og eleven er uden skyld heri.
Maj Buch ville tage spørgsmålet om retningslinjer med tilbage.

Kommende møde:
Tirsdag 22/11- 2016, kl. 19-21
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