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Ad pkt. 1: Velkomst og præsentation, ved Skole- og Børneudvalgets formand Claus
Jensen
Skole- og Børneudvalgets formand Claus Jensen bød velkommen.
- Claus vil besøge alle skolebestyrelser og tager gerne imod invitation fra hver formand.
Sammen med Klaus deltager Henrik Harder eller Rasmus Johnsen.
Dernæst nævnte formanden en række emner, der har udvalgets særlige opmærksomhed.
Supplerende nævnte Bjarke Abel, udvalgets opmærksom på, at elevernes faglighed skal
op, målt ved:
Gennemsnitskarakteren ved afgangseksamen skal op på landsgennemsnit inden for 4 år.
Færre elever, der ikke opnår 02 i dansk og matematik.
Svar på opklarende spørgsmål om beslutning i budgetaftalen angående klubbernes
fremtid: Ledelse af klubberne underlægges skoler. Ingen klubber nedlægges. Der vil
fremover være 5 klubledere, der refererer til skolelederen.
Besparelsen hentes ved, at lederen skal have pædagogtid og deraf et mindre lønbudget,
som har halv virkning i 2019 og fuld virkning i 2020.
Den konkrete udmøntning aftales gennem en dialog, der indledes nu.
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Formændene ønsker at Skolerådet modtager materiale og information forud for møder,
for at have mere tid til drøftelser, og reducere behovet for information på selve mødet.
Formændene bemærker, at det springer i øjnene, at eneste kommentar i budgetaftalen
angående skolebestyrelserne, går på, at bestyrelserne støtter besparelse på Ipads. Der
refereres intet om skolebestyrelsernes øvrige høringssvar og indsigelser overfor
besparelserne, som beskrevet i referatet fra seneste skolerådsmøde.
Ad pkt. 2: Præsentation af ny ressourcefordelingsmodel for skoleområdet
Rasmus Johnsen indledte om baggrunden for og principperne for forslag til en ny model.
En drøftelse af modellen og kriterier for ressourcefordeling til skolerne fulgte.
Formændene ønsker de socioøkonomiske tal for eleverne. Tallene eftersendes af CDS.
Frist for høringssvar er den 1. december 2018.
Ad pkt. 3: Skolestruktur i Greve Kommune – hvordan imødekommer strukturen både
ønsker til, hvad skolen skal kunne og de økonomiske rammer?
Punktet er ikke drøftet, som formændene ønskede det, og ønskes derfor sat på
kommende dagsorden for Skolerådets møde.
Formændene ønsker at blive inddraget, når det overvejes at lave ændringer i
Skoledistrikterne – henholdsvis forud for ændringer i skolestruktur.
Ligeledes ønsker formændene tidlig inddragelse om ny Børne- og Ungepolitik.
Herunder mere uddybende om processen for vedtagelse af ny Børne- og Ungepolitik.
Til referatet vedlægges beslutning fra SBU om ny Børne- og Ungepolitik, jf. punkt 7 af 13.
september 2018.
Drøftelse af forslag til Børne- og ungepolitik foregår på næste skolerådsmøde først i 2019.
Evt.
Tina Beck-Nilsson bragte budgetbesparelsen på sygefravær op med ønske om drøftelse af,
hvordan vi som medarbejdere ”bliver mere raske”.
Ad: Afrunding, ved udvalgets formand Claus Jensen
Referat af mødet blev læst op.
Mosede skole er værter ved næste møde.
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