Skolebestyrelsen
Sjælsøskolen
afholder møde
Onsdag d. 9. januar 2019 kl. 18.00 – 21.00
Skolebestyrelsen består af:












Peter Søgaard, bestyrelsesmedlem - forælder
Søren Lindgreen, bestyrelsesmedlem - forælder
Frederik Liljefred, bestyrelsesmedlem - forælder
Thomas Reymann, bestyrelsesmedlem - forælder
Maria Lund, bestyrelsesmedlem - forælder
Neeraj Bhushan, bestyrelsesmedlem – forælder
Jens Darket, repræsentant for kommunalbestyrelsen, V
Henrik Knudsen, Næstformand – forælder
Sofie Lorensen, formand - forælder
Anette Peschcke-Køedt, medarbejderrepræsentant
Andreas Asbirk, medarbejderrepræsentant



Jesper Lykkegaard, Sekretær for skolebestyrelsen - skoleleder

Beslutningsprotokol
Til stede:
Søren, Frederik, Thomas, Neeraj, Henrik, Sofie, Anette, Jens, Jesper
Fraværende:
Med afbud: Peter, Maria, Andreas
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SJÆSB190109.01 – Valg af mødeleder & godkendelse af ref. & dagsorden
Baggrund:
Skolebestyrelsesmøderne ledes af en mødeleder. Opgaven går på tur mellem de
forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.
Skolebestyrelsen skal godkende referatet fra sidste skolebestyrelsesmøde, samt godkende
dagsordenen til nuværende skolebestyrelsesmøde.
Forslag:
Skolebestyrelsen vælger en mødeleder og godkender vedlagte referat og dagsorden.
Beslutning:
Henrik blev valgt som mødeleder
Referat fra sidste møde blev godkendt.
Dagsorden til dette skolebestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.
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SJÆSB190109.02 – Gode historier
Baggrund:
Med intentionen, at orientere skolebestyrelsen om det pædagogiske arbejde på skolen, redegør
de ansatte om bemærkelsesværdige undervisningsaktiviteter eller læringsforløb.
Forslag:
Der fortælles en eller flere gode historier fra skolens hverdag
Beslutning:
 Spændende kompetenceudviklingsdag for medarbejderne om Professionelle
læringsfællesskaber og teambuilding med stomp-instruktør.
 Rengøringskvaliteten er steget som følge af henvendelse til kommunen og
rengøringsselskabet.
 Pedel Tommy Jensen har fået overrakt dronningens fortjenstmedalje i sølv.
 Der er kommet lys i ”kys & kør” og indgangsalle til skolen.
 Flot luciaoptog med glade børn og stolte forældre.
Indskolingen:
 God og hyggelig julemåned med børnejulefrokoster i klasserne og ”klippe-klistre dag”
 Alternativ dag med spil, tegning og snitte værksted ved bålet.
 Skovdage ved skovbasen i Ebberød, hvor børnene skrev digte og tegnede.
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SJÆSB190109.03 – Meddelelser – skoleleder, formand, medarbejder, KB
Baggrund:
Med intentionen, at orientere skolebestyrelsen med relevant information om skolen og
skolevæsenet, overbringer skoleleder, formand, medarbejderrepræsentanter og repræsentant
for kommunalbestyrelsen, relevante meddelelser.
Forslag:
Meddelelser gives
Beslutning:
Skoleleder:
Skolens idrætshal er nede. På grund af vandskade har der været forhøjet koncentration af
skimmel i gulvkonstruktion. Skimmel er fjernet og der tørres og udluftes i januar måned.
Efter ny gulvbelægning på det skadede område, bliver der foretaget målinger på
skimmelkoncentration i hele hallen.
Det er vores håb og forventning, at hallen kan åbnes lige før eller lige efter vinterferien.
Formand:
Ny henvendelse om momsfri skolemad fra AGNES Food.
Skolebestyrelsen takker pænt nej tak og frabeder sig lignende tilbud fra virksomheden.
Formand kommunikerer dette til virksomheden.
Forslag til ”Årshjul” rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne.
På baggrund af artikelserie om vold i skolen, sætter bestyrelsen problemstillingen på
dagsorden til næste møde.
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SJÆSB190109.04 – Status og proces ift. skolestrukturudvalget
Baggrund:
Skolestrukturudvalget består af Børne & skoleudvalget, Skolebestyrelsesformændene for de
12 folkeskoler, repræsentant for Lærerforeningen, repræsentant for skolelederforeningen, 2
skoleledere, 3 elevrepræsentanter. Formand for udvalget er Jens Darket, V.
Udvalget har til formål, at indkredse de strukturelle og indholdsmæssige rammer for den gode
skole i Rudersdal, samt at anbefale skolestrukturmodeller som baggrund for
kommunalbestyrelsens beslutning.
Forslag:
Skoleleder, skolebestyrelsesformand og kommunalbestyrelsesmedlem giver en kort
redegørelse for den videre proces.
Skolebestyrelsens medlemmer inviteres til midtvejskonference d. 17/1 kl. 16 på Nærum
gymnasium.
Beslutning:
Elevstemmen i udvalget er meget i samklang med rapport fra evalueringsinstituttet, EVA.
De skoleudviklingsinitiativer, som skolerne har aktive, peger i retning af forskningens
anbefalinger til god og effektfuld praksis.
De næste tre møder får et andet fokus. Nu skal der arbejdes med modeller for skolestruktur.
Alle modeller indeholder både positive og negative effekter.
Virkeligheden er, at skolerne ser ind i planlægningen af næste skoleår med det laveste elevtal
i mange år og i de næste par år må det forventes, at der kommer endnu lavere elevtal.
På de sidste 10 år, er elevtallet faldet med 35 %. Der er fortaget tilpasning i samme periode på
5%.
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SJÆSB190109.05 – Åben plan løsning i blok 2
Baggrund:
Rudersdal kommune har investeret økonomi i lydstyrke reducerende installationer i blok 2,
således at blokkens oprindelige åbenplan løsning bevares.
Det er kommunen, der ejer bygningerne og her er holdningen, at skolen bør bevare sit
oprindelige særpræg med denne planløsning.
I foråret 2016 fik Sjælsøskolen et påbud fra Arbejdstilsynet vedr. støj i blok 2. Påbuddet
drejede sig ikke om krav om fysiske ændringer af blokkens indretning, da de lydtekniske
målinger overholder lovgivningsmæssige grænseværdier.
Påbuddet var således et krav om brugen af blokkens klasselokaler og fællesrum.
Medarbejderne udarbejdede i den forbindelse adfærdskodeks for klassernes brug af blokken i
den daglige undervisning. Siden da, er en større del af blok2s medarbejdere udskiftet og disse
kender ikke reglerne for den vedtagne adfærdskodeks.
Skoleledelsen anerkender, at problemer med uro blandt eleverne breder sig mere til
omgivelserne med åben plan løsning. Den pædagogiske opgave er at arbejde med
læringskulturerne i blokken, hvilket de allerede vedtagne adfærdsregler, er et forsøg på.
Skoleledelsen er desuden kommet til den vurdering, at netop åbenplan løsningen i blok 2,
muliggør andre arbejdsformer og mere projektbaseret undervisning, som giver kommunens
Synlig læringsprojekt stærkere effekt.
Forslag:
Skolebestyrelsen går en tur ned i blokken og ser på planløsningen.
Skoleledelsen indstiller til, at medarbejdere og ledelse i blok 2 genbesøger adfærdsreglerne
for god og hensynsfuld elevadfærd i blok 2.
Skoleledelse og medarbejdere udarbejder handleplan for genaktivering af de dele af
adfærdsreglerne, der havde positiv effekt på støjniveauet.
Skoleledelse og skolebestyrelse følger problemstillingen og evaluerer indsatserne.
Beslutning:
Skolebestyrelsen drøftede problemstillingen og meningerne var delte om problemets omfang
og løsningerne dertil.
Skolebestyrelsen besluttede at følge skoleleders indstilling som beskrevet ovenfor.
Skolebestyrelsen vil genoptage problemstillingen inden sommerferien og bede om en
evaluering af situationen.
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SJÆSB190109.06 – Høringssvar vedr. ny struktur for modtageklasser
Baggrund:
Rudersdal kommune har forslag i høring om ændret struktur vedr. kommunens
modtageklasser.
For Sjælsøskolens vedkommende betyder dette, at det overvejes at placere en modtagegruppe
på Sjælsøskolen. Dog ligger Sjælsøskolen på et ydermandat, hvilket betyder, at såfremt
antallet af elever til modtageklasser falder, står Sjælsøskolen først i forhold til en nedlæggelse
af tilbuddet om undervisning af modtageelever.
Forslag:
Skoleledelse præsenterer et forslag til høringssvar vedr. denne problematik.
Beslutning:
Skolebestyrelsen bemærker, at det er godt at strukturændringen bygger på forskning inden for
området. Dette skal medtages i høringssvaret.
Skolebestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at komme med bemærkninger til det
fremsendte forslag til høringssvar frem til d. 16/1 – 2019.
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SJÆSB190109.07 - Budget 2019 – kort status orientering
Baggrund:
Skolens 2019 budget er under udarbejdelse. Skolebestyrelsen forventes at kunne forholde sig
til, og godkende budgettet snarest muligt.
Dog står det klart, at med en elevnedgang på ca. 35 – 40 elever, skal skolen tilpasse
omkostningerne betragteligt.
Forslag:
Skoleleder giver Skolebestyrelsen en foreløbig orientering om budget 2019 og den videre
proces.
Beslutning:
Budgettilpasninger i 2019 på ca. 1 mio. kr.
Tilpasningerne rækker ind første halvdel af 2020 med ca. 1,1 mio. kr.
Vi får i skoleåret 19/20 en klasse færre på skolen.
Der er pt indskrevet 36 elever til kommende 0. klasse. 17 elever i skoledistriktet har søgt
andre skoler.
Som følge at skoleområdets samlede underskud, har Sjælsøskolen fået nedfrosset overskuddet
der er oparbejdet gennem års sikker drift. Det må forventes, at disse midler gøres tilgængelige
for skolen på et senere tidspunkt.
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SJÆSB190109.08 – Status på klub for 6. klasse
Baggrund:
Sjælsøskolen har i indeværende skoleår et klubtilbud for skolens elever i 4. – 6. klasse.
Det er en udvidelse af kommunens serviceniveau i forhold til, at elever i 6. klasse normalt kun
tilbydes klub i regi af ”Ung i Rudersdal”.
Forslag:
Skolebestyrelsen orienteres midtvejs i skoleåret om status på tilbuddet.
Beslutning:
Pt. 17 elever fra 6. klasse er indskrevet i klubben.
Der har været en nedgang i antallet klubbørn fra 6. klasse hen over de sidste 3 måneder på ca.
7 elever.
Tilbuddet har været udfordret af, at køkkenet i klubben har været i nedbrud, således at
børnene ikke har kunnet beskæftige sig med madlavning, som er deres yndlingsaktivitet.
Nogle elever vælger ”Ung i Rudersdal”
Vi skal udarbejde en evaluering senere på året til Børne & skoleudvalget med særlig fokus på
egenfinansiering og tilslutning fra Høsterkøb eleverne. Evalueringen skal behandles på BSU
mødet onsdag d. 13/3 – 2019
Fokus på bl.a. effekten på fastholdelse af elever i 3. – 4. – og 5. klasserne.
Dispensationen løber frem til 2021.

10
SJÆLSØSKOLEN, RAVNSNÆSVEJ 120, 3460 BIRKERØD TLF. 45 81 20 00
HJEMMESIDE: SJAELSOESKOLEN.DK
MAIL: SJAELSOESKOLEN@RUDERSDAL.DK

SJÆSB190109.09 – Årsmøde 2019
Baggrund:
Skolebestyrelsens årsmøde 2018 trak ca. 60 – 70 forældre til oplæg med Imran Rashid og
årsberetning ved Skolebestyrelsens formand
Forslag:
Med intentionen at tiltrække mindst lige så mange tilhørere, kan det overvejes at gentage
successen med en ekstern oplægsholder og evt. invitere forældre på Høsterkøb skole med.
Beslutning:
Skolebestyrelsens årsmøde med beretningen skal gennemføres inden sommerferien.
Sidste år kom ca. 60 – 70 mennesker og hørte Imran Rashid fortælle om mobilafhængighed.
Vi skal overveje hvorledes dette års møde skal gennemføres.
Brainstorm:
Mødet holdes i forbindelse med andre forældrearrangementer
Ekstern oplægsholder fx
 Arne Nilson – Henrik undersøger
 Helene Simonsen – Frederik undersøger
 Koncert – Neeraj undersøger
 Børns vilkår – Anette undersøger
 Louise Klinge – Jesper undersøger
Høsterkøb skoles forældre inviteres.
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