Skolebestyrelsen
Sjælsøskolen
har afholdt møde
Referat
Onsdag d. 4. februar 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
Tilstede:
Peter, Søren, Frederik, Thomas, Neeraj, Jens, Henrik, Sofie, Jesper
Fraværende:
Maria, Anette, Andreas
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SJÆSB190204.01 – 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 tog endnu en gang mødeledelsen.
Skolebestyrelsen godkendte dagsorden og referatet fra mødet i januar.
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SJÆSB190204.02 – 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:
CRAFT projekt på 7. årgang med præsentationer for forældre var en stor succes. Eleverne
arbejdede ihærdigt og lærte en masse nyttig viden.
Tværsuge i blok 1:
0. årgang havde kunstuge
1. årgang havde matematikuge
2. årgang havde tema om Grønland
3. årgang havde tema om Astrid Lindgren
Spændende Understøttende undervisning på 2. årgang om Grækenland. Eleverne er begejstret
og synes det er vildt spændende.
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SJÆSB190204.03 – 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:
Varsling af forflyttelse / afskedigelse af 3 medarbejdere.
En efterfølgende opsigelse fra en medarbejder har medført, at en varsling er trukket tilbage.
Opsigelse af en afd. Leder. Stillingen bliver ikke genbesat.
Langtidssygemelding fra en medarbejder.
Formand:
Formandsgruppen af skolebestyrelsesformænd har haft møde om de modelkriterier for
fremtidig skolestruktur, som skoleforvaltningen har udarbejdet.
Formandsgruppen har bedt om uddybninger af forvaltningens udspil.
Formandsgruppen har været i dialog med direktøren, udviklingschef og kommunikationschef
vedr. kommunikationsstrategi af skolestrukturudvalgets arbejde.
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SJÆSB190204.04 – Evaluering af klubtilbud for 6. klasse
Baggrund:
Sjælsøskolen har klubtilbud for eleverne i 6. klasse. Dette klubtilbud er en dispensation fra
den kommunale ordning, hvor elever i 6. klasse kan frekventere Rudersdals kommunes
klubtilbud: ”Ung i Rudersdal”.
Sjælsøskolen har fået en tre årig dispensationsordning med krav om evaluering efter første år.
Tilbuddet har i denne omgang været gennemført fra august 2018.
Dispensationen er tildelt med det særlige fokus, at skabe gode vilkår for fusion mellem elever
fra Sjælsøskolen og Høsterkøb skole.
Evalueringen skal behandles i Børne og skoleudvalget på marts mødet.
Forslag:
Skolebestyrelsen orienteres om ordningens effekter i forhold til de målpunkter, som
dispensationen er tildelt efter.
Afdelingsleder for SFO / SFK Majken Sejer Andersen deltager ved dette punkt.
Beslutning:
Økonomien til klubtilbuddet blev gennemgået.
I 2018 er der tilført ca. 186.000 kr. fra forældrebetalingen.
Prisen for medlemskab af klubben er 1200 kr. pr. måned.
I indeværende skoleår har 10 børn fra Høsterkøb skole været tilmeldt tilbuddet.
Det er i skrivende stund 14 børn tilmeldt tilbuddet. Nogenlunde lige mange fra Sjælsø og
Høsterkøb.
Stort set alle 4. klassebørn er tilmeldt og ca. 75 procent af 5. klassebørnene er tilmeldt
klubben.
5 – 6 børn har valgt klubtilbuddet i ”ung i Ruderdal”
Meldinger fra børn og forældre er, at prisen på 1200 kr. pr. måned er høj.
Klubbens medarbejdere arrangerer særlige pædagogiske tilbud for 6. klassesbørnene.
Skolebestyrelsen er tilfreds med, at tilbuddet er omkostningsneutralt og indstiller, at det
fortsætter forsøgsperioden ud de næste to år.
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SJÆSB190204.05 – Godkendelse af budget 2019
Baggrund:
Budgetforslag 2019 er udarbejdet.
Der er i indeværende kalenderårs budget taget højde for en større elevnedgang og dermed et
væsentlig reduceret budget at drive Sjælsøskolens kerneydelse for i 2019.
Det skal dog bemærkes, at der også sker en reduktion i aktivitetsniveau, da skolen
formodentlig får en almenklasse færre i skoleåret 2019/2020.
Der er ikke lagt budget til en modtagegruppe, da den nye struktur ikke er vedtaget i KB
endnu. I fald, at Sjælsøskolen skal oprette en modtagegruppe og denne ikke er
selvfinansierende, skal der skabes det nødvendige økonomiske råderum.

Forslag:
Skoleleder fremlægger budget 2019.
Skolebestyrelsen drøfter budgettet og godkender dette.
Beslutning:
Budgettet blev præsenteret og drøftet.
Budgettet blev godkendt af skolebestyrelsen.
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SJÆSB190204.06 – Temadrøftelse: ”voldsom adfærd i skolen”
Baggrund:
Der har over den sidste periode været en række artikler i medier om ”vold” i skolen.
En skole i en nabokommune, har været genstand for meningsudvekslinger i forhold til
karakteren af voldlig adfærd, håndteringen af voldlig adfærd og omfanget af voldlig adfærd.
Fysisk interaktion mellem eleverne opleves oftest hos skolens mindste elever. Det kan være
spark, slag eller skub.
Der er ikke registreret fysiske skader, som var behandlingskrævende.
Ved voldsom adfærd blandt skolens elever, skrider det pædagogiske personale ind i konflikten
og arbejder pædagogisk med eleverne. Ved sjældne episoder må det pædagogiske personale
anvende magtanvendelse.
Alle magtanvendelser registreres og indsendes til kommunens skoleforvaltning.
Det er gængs procedure, at forældre inddrages i deres børns konflikter, hvis det skønnes
relevant.
Skolens allokerer ressourcer til pædagogisk understøttelse af elever, hvis adfærd skal
korrigeres.
Sjælsøskolens elevers trivsel er på gennemsnit i Rudersdal kommune, som ligger blandt de
kommuner i Danmark, hvor eleverne trives bedst.
Ved skoler, som belastes af voldsom adfærd i kulturen, ses signifikant lavere trivsel blandt
eleverne end på Sjælsøskolen.
Folkeskolen hviler på den grundforståelse, at alle elever kan og må indgå i skolens fællesskab.
Elever, som er særligt udsatte, kan visiteres til specialskoletilbud, det være sig fagligt eller
socialt.
Folkeskolens største styrke som samfundsinstitution, er elevernes møde med den
mangfoldighed, som kendetegner det danske samfund.
Forslag:
Skoleleder fremlægger problemstillingen, som den aktuelt er på skolen.
Skolebestyrelsen drøfter problemstillingen med afsæt i skolens trivselspolitik og seneste
trivselsmåling.
Skolebestyrelsen aftaler strategi i forhold til kommunikation til den øvrige forældregruppe.
Beslutning:
Skolebestyrelsen havde en grundig drøftelse af problemstillingen. Der er fuld enighed i
bestyrelsen, at voldsom adfærd ikke accepteres og at alle episoder behandles med
pædagogiske redskaber i samarbejde med alle aktører omkring børnene.
Skolebestyrelsen anbefalede, at skoleleder er tydelig i kommunikationen til forældregruppen,
at alle episoder tages alvorligt og der arbejdes pædagogisk med elevernes indbyrdes
relationer.
Skolebestyrelsen kom til enighed i at omfanget og karakteren af voldsom adfærd i
Sjælsøskolen er på et naturligt niveau, hvor vores elevers gode trivsel skaber gode
børnefællesskaber, der er sunde og udviklende for børnene.
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SJÆSB190109.07 - Mini konference - skolestrukturudvalget
Baggrund:
D. 17/1 gennemførte skolestrukturudvalget mini konference på Nærum gymnasium.
Oplægsholdere var Lars Qvortrup og Christine Antorini.
Man kan læse om strukturarbejdet og konferencen via dette link:
https://www.rudersdal.dk/nyskolestruktur

Forslag:
Skolebestyrelsesformand og skoleleder giver en kort orientering om konferencens indhold.
Skolebestyrelsen drøfter det videre forløb angående ny skolestruktur for Rudersdal.
Beslutning:
Skolebestyrelsen fik en kort orientering fra minikonferencens oplæg vedr. ”kvalitet i skolen”.
Opsummerende peger oplægsholder Lars Qvordrup på følgende faktorer, som har afgørende
betydning for læring og trivsel i skolen.
Bedre rammebetingelser
Bedre skoleledelse
Bedre samarbejde
Bedre undervisning
Skolebestyrelsen drøftede den videre proces i skolestrukturudvalget og forholder sig
afventende i forhold til udvalget indstilling til kommunalbestyrelsen om den fremtidige
skolestruktur.
Skolebestyrelsens formand indgår i netværket af skolebestyrelsesformænd, der drøfter proces
og indhold af udvalgets arbejde.
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SJÆSB190204.08 – Skolebestyrelsens årsmøde 2019
Baggrund:
Der er i budget 2019 afsat et beløb til oplægsholder på skolebestyrelsens årsmøde.
Sidste årsmøde var velbesøgt med oplæg fra Imran Rashid.

Forslag:
Skolebestyrelsen skal fastlægge dato for årsmødet i 2019. Skolebestyrelsen skal beslutte om
der skal træffes aftale med en ekstern oplægsholder.
Beslutning:
Skolebestyrelsen besluttede, at forsøge at træffe aftale med Henriks kontakt.
Der følges snarest op på oplægsholder.
Årsmøde kan gennemføres d. 22 eller 23 maj.
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SJÆSB190204.09 – ferieplan 2019 / 2020
Baggrund:
Ferieplanen blev udarbejdet på decembermødet. Men det blev aftalt, at Sjælsøskolen
afventede ferieplanen fra Høsterkøb skole.
Ferieplanen fra Høsterkøb er nu vedtaget i deres bestyrelse. Den afviger fra Sjælsøskolens ved
kun at have 199 skoledage.
Forslag:
Skoleleder indstiller, at ferieplanen, som blev vedtaget på december mødet vedtages med 200
skoledage.
Beslutning:
Ferieplan blev vedtaget som den forelå i forslaget.
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