Referat af skolebestyrelsesmøde
på Engstrandskolen

d. 11. juni kl. 17.00-20.00
Emne: Skolebestyrelsens ordinære bestyrelsesmøde

Data om mødet
Dato: 11. juni 2018
Tid: 17.00 – 20.00
Sted: Skolens personalerum
Referent: Elin Christensen
Afbud fra: Ferhat, Charlotte og Helle

Mødedeltagere:
Bent Roldgaard (formand)
Helle Graff-Nielsen (næstformand)
Henning Engholm,
Helle Birkeslund (LÆ),
Christina Sigsgaard (SFO),
Lone Nielsen,
Charlotte Lindahl,
Mads Ege,
Helle Lindahl,
Stina Ravn Kræmer,
Thomas Pedersen-Friis
Ferhat Erman 8B (elevrådsformand)
Elin Christensen

Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Resultat af SB valg
Orientering.

Helle Graff-Nielsen og Bent Roldgaard er blevet
genvalgt. Følgende kandidater blev valgt:
Ditte Rasmussen
Kathja Dam-Jensen
Ajaz Walayat
Casper Cleemann
Jan Overgaard.
Den nye bestyrelse konstituerer sig på det første møde
i august – mandag den 13. august.

3. Ny afdelingsleder
Status og orientering om resten af
processen.

Ansøgningsfristen er den 12/6. På nuværende tidspunkt
har vi modtaget 17 ansøgninger.
Udvælgelse af kandidater til samtale sker d. 14/6
1. samtale er den 18/5 og anden samtale d. 25/6
Ansættelsesudvalget består af Bent, Helle, Martin(TR),
Helle, Stina, Thomas og Elin

4. Fravær
Kig på fravær og årsager til fravær
blandt medarbejderne.

Bilag med en oversigt over den procentuelle fordeling af
de forskellige fraværstyper blev omdelt og drøftet.

5. Status på prøver
Orientering.

Prøverne er forløbet rigtig fint indtil videre. Mange
elever har leveret nogle fine præstationer både skriftligt
og mundtligt.
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Vi har modtaget stor ros fra matematikcensoren i 10. kl.
for fin håndtering af prøvematerialet samt dygtige
elever.
6. Program for løft af fagligt svage
elever
Kig på resultater og indhold det
kommende år.

Det er stadig uklart om vi kommer til at opfylde målet
med 5 procentpoint færre elever på 9. klassetrin, der får
under karakteren 4, som er forudsætningen for, at vi får
udbetalt præmien fra Ministeriet.
Skolen er også næste år med i programmet, hvor der
bl.a. vil blive holdt temadage for dank- og
matematiklærere.

7. Økonomi
Opfølgning

Vi følger den aftalte plan, hvor vi kan beholde de
medarbejdere vi har på skolen. Der vil være færre
medarbejdere til at varetage opgaverne, idet 3 lærere
går på pension. Personalet vil opleve, at de skal
undervise noget mere.

8. Nyt fra: SKOK
Ledelsen
SFOen
Elevrådet
Personalet
Udvalg

SKOK:

Det var et kort møde, der blev afholdt på
Engstrandskolen, hvor Thomas deltog den første halve
time. SKOK fik en rundvisning på skolen. På mødet til
efteråret behandles en ny økonomitildelingsmodel samt
vision for de fysiske rammer på skoleområdet. Der er et
voldsomt pres på skolerne, idet skolerne ifølge
prognoserne skal modtage 10% flere børn.
Næste møde er i september
Ledelsen:

Vi havde en rigtig fin sidste skoledag for 9. og 10.
klasserne. Stor ros til både elever og lærere.
Bordebænkesættene i skolegården er blevet fjernet i
håb om, at vi får færre ubudne gæster om aftenen.
Omstrukturering af Teknisk Service behandles på
kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 12/6.
Vi glæder os til at blive en fuldtallig ledelse.
Elevråd:
Elevrådet har ikke været samlet siden sidste møde.
9. Eventuelt

Der ønskes en tilbagemelding vedr. trafikforbedringer

på Hvidovre Enghavevej.
Henning ønsker at trække sig som første suppleant til
skolebestyrelsen.
Et STORT TAK til bestyrelsen for et godt og
inspirerende samarbejde gennem de sidste 4 år.
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