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Mødeinformation

Mødedato:

Mødetid:

Mødested:

Deltagere:

Afbud:

26. januar 2017

Kl. 18.00-20.00

Maribo Gymnasium

Mia, Gitte, Torben,
Thomas, Henrik A.,
Nete og Helle

Henrik, Carsten, Kenneth, Jacob, Henrik,
Claus, Erik og Bo

Referent:
Helle
Emne
Velkommen ved
Henrik A.

Præsentation af Henrik A. som overordnet leder i øst.
Indledningsvis må vi konstatere, at vi ikke er beslutningsdygtige pga. af de mange afbud. Vi har høringssvar, som skal udarbejdes. Mia udarbejder en formandsskrivelse i
den forbindelse. Nyt møde aftalt til 6. marts

Oplæg ved Thomas
(Maribo Gymnasium)

Thomas fremlagde oplæg omkring HF, som forandres væsentligt efter sommerferien.
Det er første gang indeværende år, Maribo har en HF-årgang (licens fra Nakskov), hvor
elever fra 9. årgang kan søge optagelse på HF. Ansøgerfeltet kan således ændre sig,
idet HF tænkes for dem, der er målrettet og ikke vil spilde tiden. De skal tage stilling til
følgende:
1. Afklaring af hovedinteresser
2. Afklaring af fagpakkevalg
3. Projekt, hvor KS og fagpakker kommer i spil
4. Praktikforløb – afklaring af videregående uddannelse.
Som noget nyt er der eksamen efter hvert semester. Indholdsmæssigt er der en stor
forandring. Thomas har ønske om at komme ud og fortælle 8.+9. årgang om de
nye tiltag.
Gym10 (gymnasieforberedende 10 klasse) er et nyt koncept med en særlig profil, der
kan søges ind på. Undervisningen foregår på Gymnasiet, og eleverne er dermed en del
af studie- og ungdomsmiljøet der. En stor del af undervisningen varetages af lærere fra
10. klasses centeret på Borgerskolen. Der er endvidere gymnasielærere tilknyttet konceptet. Gym10 skal tænkes for de elever, der har brug for at få styrket deres faglighed i
forhold til at kunne påbegynde en gymnasial uddannelse og/eller er vurderet ikke uddannelsesparat.
Det er aftalt, at Thomas laver et lignende oplæg i forhold til STX på et af vores
kommende møder.
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1. Orientering
Sagsfremstilling
a.

Orientering Rødby/Holeby
18 førskolebørn indskrevet i Holeby og 27 førskolebørn indskrevet i Rødby til
kommende skoleår. Det betyder, at der kommer en 0. klasse på hver afdeling.
Fokus på den forestående trivselsundersøgelse. God stemning på afdelingerne.
Tilfredsstillende ansøgerfelt til ledige lærerstillinger.
Orientering om fordeling af ledere nu og fremadrettet samt genopslag af lederstilling.

b.

Status elevtal og fordeling november 2016
Gennemgang af elevtal og deraf følgende klassesammenlægning, som har været
forudset. I Holeby har vi 5. årgang en lille årgang. I Rødby har vi 7. årgang, som
tilsiger to klasser til skoleåret 2017-2018
Henrik A. orienterede om klassedannelsen til næste år, som ikke er alarmerende. Der laves fremskrivning pr. 5. september. Der tages udgangspunkt i en
land- (grundtildeling)og bytildeling (23 elever i snit).

c.

Høring Ferieplan
Ferieplanen er godkendt

d.

APV2016
Sikkerhedsgrupperne arbejder med handleplaner på udvalgte opmærksomhedspunkter. Primært rengøringsstandarden er en opmærksomhed.

Beslutning

Elevtal nov
2016.xlsx

HØRING Ferieplan
for skoleåret 201718 samt forslag 201819 og 201920 (3861314).docx

2. Orientering
Sagsfremstilling
struktur og effekter
a. Skolebestyrelsen kommenterer (skriver til forældrene i Søndre) strukturens udmøntning – herunder fordelingen af ledere i søndre pr. 1. januar 2017.
Henrik A. er overordnet leder i øst med særligt fokus på Skoledelen, og Carsten
er souschef i øst med særligt fokus på Dagtilbud. I det daglige lægger ledelsesteamet vægt på et samlet fokus med orientering til og fra begge.
Det samlede ledernetværk i øst er allerede i gang med at opbygge et godt samarbejde og er forpligtet på at sparre med hinanden. God stemning.
Beslutning
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3. Orientering
samdrift og byggeprojekter

skolebestyrelsesmøde

Sagsfremstilling
1) Holeby
Orientering om status på byggeprojektet i Holeby
2) Fællesbibliotek
En ”automat” sættes op i Læringscenteret, hvor der kan afhentes og indleveres bøger. Særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger efter kl. 14.00.
Skriv til Carsten eller Mia, hvis der er kommentarer til høringssvar.
3) Samling af ungdomsskole
Ungdomsskolens aktiviteter flytter til Regnbuen tidligst 1. april 2017
4) Regnbuen til Byskolevej
Regnbuen lukkes ned pr. 1. april og rykker ind på skolen. 0.klasses lokale
overgår til SFO-lokale.
Beslutning

4. Kvalitetsrapport
Søndre

Sagsfremstilling
Procesplan kvalitetsrapport og skolebestyrelsen opgave i forhold til kvalitetsrapporten.
Ny kvalitetsrapport 2015-2016. Sidste års kvalitetsrapport vedhæftet
Rapporten er udleveret og opbygning samt resultatmål for Lolland Kommune (side 12)
er gennemgået. Kvalitetsberetningen er i en bedre udgave end tidligere.
Trivsel og dannelse: Fortsat stort fokus (læringsfællesskaber, læringsmiljøer, elevinddragelse, tidlig indsats).
Tillid og trivsel: Her gør vi det godt. Meget fin udvikling – idet vi kan sammenligne os
med landsniveauet med positivt udfald. Søndre Skole er vokset på alle parametre. Stigende tilfredshed blandt forældre (BTU). Stor besvarelsesprocent modsat tidligere. Fravær: middel – det er ikke katastrofalt, heller ikke rigtig godt. Der er en tendens i retning
af større fravær for de mindste elever. Orientering om Familiedialog, som skal implementeres i Søndre Skole lige om lidt. Det er afprøvet på Nordvestskolen med gode resultater. Præsentation af nyt Fælles Elevråd.
Det faglige niveau: Her er vi udfordret. Vi er tæt på eller over målsætningerne sat for
læsetest. Nationale test: Her er vi udfordret. Større fokus på matematik. 40% eller mere
har opnået 10 i ét fag eller flere.
Overgang til ungdomsuddannelse: Andelen af elever med gennemsnit på 02 er faldet
generelt. Fin udvikling på 10. klasses niveau. Kun 2,8% er ikke kommet i gang med en
uddannelse. Spørgsmål til praktikforløb for 8. årg. = et forsikringsspørgsmål.
Relativt få elever er indskrevet i andre tiltag i forhold til specialklasser.
Konklusion: Det er positivt med læseresultaterne på 1.+3.+5. årgang. Vi har en fin andel af inkluderede elever. Stor forældretilfredshed samt elevtrivsel.
Elevfraværet skal vi fortsat have fokus på.
Karakterer på 9. årgang (dansk og matematik) er ikke tilfredsstillende. Andelen af elever, der er gode til dansk og matematik skal stige år for år i nationale test.
Beslutning

kvalitetsrapport
2014-15 Beretningen (2).pptx
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5. Indsatser og
Sagsfremstilling
opmærksomheder
til ny skolebestyrel1) Mobilfri skole
se
2) Svømning
3) Overgang udskoling
4) Lejrskoler internationalt perspektiv
5) Boblere
Ovenstående punkter udsat til næste møde.

6. Forældrearrangementer

Orientering om ændring af styrelsesvedtægt. Gennemgang ved Henrik A. Sendt til høring i MED. I første omgang er det vigtigt, at SKB opfordrer forældregrupperne til at
stille op – og STEMME. Der vil fremadrettet forventeligt være en anden tilgang til bestyrelsesarbejdet, som der skal lægges et stort arbejde i. Vigtigt med god funktions- og
kompetencebeskrivelse af de forskellige råd. Thomas er meget interesseret i at deltage i
dette arbejde fremadrettet.
Sagsfremstilling
Hjernemad
Spisetid til indskolingen
Ovenstående punkter udsat til næste møde.
Beslutning

7. Lektier

Sagsfremstilling

Beslutning

8. Eventuelt

Sagsfremstilling

Beslutning
En så voldsom strukturændring kræver et valg til skolebestyrelsen med virkning fra 1.
august 2017.
9. Godkendelse af
referatet

Sagsfremstilling

Beslutning

Punkter til næste møde:
Punkt 5 og 6.

