Referat af møde i Skolebestyrelsen
Mødedeltagere: Christian Riise, Gitte Meinert, Lars Bech, Katrine Weinreich, Sylvester
Spangenberg, Andreas Strøyer, Rasmus Kinnerup, Sofie Pihl, Anja Hempel, Rikke Gerwien,
Rasmus Kjær.
9. september 2020

Der er valgt ny formand for elevrådet, Sylvester, og ny næstformand, Anton, som nu sidder med i
skolebestyrelsen. Sylvester deltog første gang, og der var derfor en præsentationsrunde og velkomst.
1. Godkendelse af dagsorden (Christian)
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat (Christian)
Sofie Pihl vil gerne med i visionsgruppen.
Referatet blev godkendt med ovenstående tilføjelse.
Gitte Meinert foreslår ny struktur omkring, udsendelse af dagsordener i Aula og arkivering af dokumenter i
teams. Det tages op i kommunikationsgruppen og på kommende SKB møde.
Forældremøder
3. Feedback fra de første afholdte forældremøder (Alle)
Corona. Ledelse og medarbejdere er blevet rost. Ugestatusbrev, videohilsener mm har været særligt
værdsat. Hytteture og lejrskoler blev drøftet sammen med retningslinjer omkring hjemsendelse af elever
med symptomer.
Kor (2. årgang). Her er der enkelte forældre i en klasse, der savnede tydelige retningslinjer, og
skolebestyrelsen blev bedt om at tage det op. Ledelsen ar lavet tydelige rammer, der kan meldes ud, når
der åbnes op igen. Disse udsendes og drøftes i skolebestyrelsen, så vi kan være klar. Indtil da har vi et
lukket og deltagermæssigt afgrænset kor grundet covid-19.
Valgfag. Der er luftet en bekymring i forhold til eksamen i de obligatoriske valgfag i lyset af mistet
undervisning grundet Corona. Det er ikke planer om en lempelse i kravene fra UVM’s side, og vi drøfter
problematikken kommunalt og vender tilbage. Der var en diskussion omkring de obligatoriske valgfag i det
hele taget.
FFO. Udfordret hverdag grundet at de skal være ude. Der blev lavet mange aftaler i klasser om at komme
på FFO alligevel, så børn ikke sidder alene derhjemme.
Fjernundervisning. Hvad gør man hvis vi bliver sendt hjem igen, og kunne der være noget (ud over
ugeplaner og Docendo) til dem der er hjemme med symptomer eller afventer test? Gitte: Vi har lavet

rammer (revideret ud fra de gamle), som ligger klar til det tilfælde af at, vi skal hjemsende. Der bliver lagt
sidste hånd på dem i næste uge. Andreas: Lærernes kompetenceudvikling er en vigtig faktor i forhold til
virtuel fjernundervisning.
Tilsyn
4. Revision af principperne pga. ny struktur (Lars & Kasper)
Principper der refererer til gammel tre-deling:





Princip –skole-hjem samarbejde
Pixie-udgave skole-hjem samarbejdet
Brug af digitale enheder (refererer ikke til gamle afdelinger men til 0.-3. årgang osv…)
Princip for sund mad og drikke

Principper der også kunne opdateres (f.eks. i forhold til nye grundværdier)



Søndersøskolens målsætning
Søndersøskolens værdiregelsæt

Kommunikationsgruppen, som skal se på kommunikationspolitikken, ser på målsætningen.
Princip for digitale enheder kunne revideres i forbindelse med ny IT-strategi.
Økonomi
5. Status på løn og drift, inkl. oversigt over forventet underforbrug (Gitte / Kasper)
Drift:


D. 31/8 havde vi en rest på driftsbudgettet på 1.030.000 i indeværende år.



I perioden september til december 2018 brugte vi 980.000



I samme periode i 2019 (hvor vi bremsede hårdt op for at indhente underskud) brugte vi 600.000

Hvis vi fortsætter vores forbrug på drift, som i 2019, ender vi med et underforbrug på omkring 300.000.
Samtidig forventer vi et underforbrug på lønbudgettet i 2020 (og et mindre overforbrug i 2021).
På driftssiden underforbruger vi især på:




Undervisningsmidler
Inventar
Bygningsvedligehold

Der er 3. kvartals regnskab om tre uger, hvor der kommer flere detaljer på driften.
På lønsiden ses et underforbrug grundet manglende ansættelse af leder og grundet lavere vikarforbrug i
foråret. Vi savner klarhed over den støtte vi får til de vikardækning af dem der er hjemme grundet corona
symptomer.

6. Kort tilbagemelding på skolens IT strategi inkl Learning Lab (Gitte / Andreas)
Andreas præsenterede outputtet af en møde om den nye IT-strategi og fremtidens skole.
Vi kan låne grej hos fremtidsværkstedet. Virtual, reality, Micro:bit, LEGO Mindstorm, 3D printer. Vi har
meget i forvejen. Der er også ”alt det gamle”: Copimaskiner, computere, software (og den pædagogiske
didaktiske del)
Vi bygger og laver rammer til undervisning i teknologiforståelse i det gamle Basis 1.
Kommentarer:








Husk elevinddragelsen, basis med stikkontakter.
Kig til de 46 skoler der har været med i teknologiforsøget.
På København Professionshøjskole vil man forsøge, at få forskellige firmaer til at stille forskellige ting til
rådighed.
Der ligger en ansøgning til Willumfonden.
Vi har allerede en masse udstyr.
Kunne man tænke noget kultur ind i vores innovative og kreative undervisningsmiljøer?
Rikke og Rasmus K går med i udvalget.

7. Status på høringssvar til budget 2021 (Christian) – Bilag vedhæftet
Christian orienterer: Vi har valgt at gå sammen med de andre skoler om et fælles høringssvar. Alle SKB
formænd mødes d. 10. september. De for os relevante forslag omhandler specialundervisning,
koncentrering af basishold, øget brug af fjernundervisning mm. FFO taksterne er også i spil. Fortsat FFO
lukkedage.
Byggeri
8. Feedback på botilbud på den tidligere Furesøskole (Gitte / Christian)
Tre alternative forslag sendes op til forvaltningen, og der gives udtryk for skolens bekymring.
Her medsendes også ønsket til ny cykelparkering. Lars og Rasmus, sender et samlet skriv til Gitte, som hun
kan sende videre.
9. Indhegning af gamle Furesøskole/pedelbygning (Kasper)
Kasper orienterede om, at der ved Furesøskolen og den røde mur, der går mellem denne og Kirke
Værløsevej, er hegnet ind, for at undgå risiko for fald eller tilskadekomst på dele af den efterhånden
faldefærdige bygning og mur.
Kommunikation
10. Status på kommunikationsstrategien (Gitte / Christian)
Udvalget har mødtes. Tanken er også at bruge noget af arbejdslørdagen på kommunikationsprincippet. FFO
skal også med.
Arbejdslørdag den 7. november 9.00-14.00

11. Diskussion og beslutning af de to temaer på arbejdslørdag (Gitte / Christian)
Følgende temaer kunne tages op:






Vores vision.
Hvordan kommer FFO tilbage på sporet efter covid-19?
Ovenstående kunne være en dimension af ”stærke fællesskaber”.
Hvordan får man brugt forældreressourcen?
Digitale fællesskaber

Meddelelser
12. Status på FFO leder + introduktion af ny afdelingsleder i 0./1. årgang (Gitte)
Der er ansat en FFO leder. Han er erfaren leder fra både FFO og skole. Han starter 1. oktober.
Katrine Fruergaard, som er blevet ansat som afdelingsleder i børnemiljøet 0. og 1. årgang, præsenterede
sig.
13. Status på personale situation i 5.b og 9.b (Gitte / Kasper).
Kasper og Gitte informerer om lærersituationen i de to klasser, hvor sygdom, en barsel og en opsigelse
udfordrer.
Eventuelt:
Sylvester spurgte til skolens klimapolitik og foreslog, at han holdte et om emnet på det næste
Skolebestyrelsesmøde.

