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Valg til Skolebestyrelsen
Økonomi
Trivselspolitik
Forældretilfredsundersøgelsen
Faglighed/Synlig Læring
C L Ibsensvej 60 – udvidelse
Søstjernen – udvidelse
Ansættelser, skolefonden, nyt princip om åben skole mv

Emner – der har været på agendaen
Skolebestyrelsens sammensætning:
•

Ny bestyrelse tiltrådte 01.08.16 med flg. sammensætning:
- Anette Norling, Jakob de Stricker og Jasmin Wistoft – alle for en 4-årig periode
- Stine Borresen for en 2-årig periode
- Mona Hansen, Anna Frejlev og Jesper Høegh – fortsatte fra den tidligere bestyrelse
- Siden er Stine Borresen udtrådt og 1. suppleant Charlotte Lunøe er indtrådt.

•

Suppleanter; Louise Kavin, Anja Friis Bundgaard, Janne Risager og Alice Grünfeld

•

Herudover er 2 medarbejderrepræsentanter med i bestyrelsen – begge valgt for 1 skoleår:
Jan Christensen
Helle Langgaard

•

Og 2 elevrepræsentanter – valgt for 1 skoleår:
Pipaluk Karlsen
Henrik Hattens

•

Bestyrelsen har valgt flg. konstituering:
Formand Anette Norling
Næstformand Anna Frejlev

Mødekalender for bestyrelsen
25.08.16 kl. 17-19: Søgårdskolens økonomi
26.09.16 kl. 17-19: Principper om åben skole, årsplan for bestyrelsen, mv.
29.10.16 kl. 09-14: Strategidag 1- Trivselspolitik /strategi for fællesskaber,
Faglighed og synlig læring – og ressourceanvendelse
29.11.16 kl. 17-19: Opfølgning på strategidag 1 - beslutning om proces
23.01.17 kl. 17-19: Orientering om budget 2017 og allokeringsmodel
22.02.17 kl. 17-19: Godkendelse af budgetforslag/prioritering
18.03.17 kl. 09-14: Strategidag 2 – forældretilfredshedsundersøgelsen/
ledelsens strategi- og handleplan for 2017-2018
29.03.17 kl. 17-19: Kontaktforældremøde – Forældretilfredsundersøgelsen
og input til trivselspolitik
20.04.17 kl. 17-19: Opfølgning på strategidag /strategi- og handleplan
06.06.17 kl. 17.30-19: Storforældremøde - trivselspolitik og beretning
14.06.17 kl. 17-19: Skoleåret 17/18 og strategi/handleplan/profildrøftelse

Emner der har været på agendaen
Økonomi – budget og allokeringsmodel
- ved skolestart 16/17 havde skolen ikke fået et retvisende budget
- først i september 2016 fik vi dette
- ligeledes fik vi en allokeringsmodel
- i feb. 2017 fik vi sikkerhed for, at budget 2018, som er det samme som i år.

Emner der har været på agendaen
Trivselspolitik
Baggrund:
Alle skolebestyrelser i Danmark skal udarbejde
antimobbestrategi. Også en opfølgning på Strategi
for fælleskab og bygger på værdiprogram fra 2006
Proces:
God trivsel angår børn, forældre, medarbejdere og
ledelse. Det er et fællesanliggende. Ejerskab er
vigtigt – derfor en bred proces, der involverer alle.

Emner der har været på agendaen
Forældretilfredshedsundersøgelsen
Gennemført i feb./marts 2017 – med stor
deltagelse fra forældrene – tak for det!
Fra forældretilfredshedsundersøgelsen:
Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns
skole?
46 % er meget tilfredse
37 % er tilfredse
14 % er hverken tilfredse eller utilfredse
3 % er utilfredse

Forældretilfredshedsundersøgelsen
– fortsat
Forældretilfredshedsundersøgelsen peger på flg.
hovedtendenser:
• Tilfredshed omkring læreres og pædagogers arbejde med
det sociale og børnetrivsel
• Tilfredshed med skolens samlede fysiske rammer
• Tilfredshed med skole-hjem-samarbejdet
• Tilfredshed med trafiksikkerhed omkring skolen
• Tilfredshed med skolens ledelse
Undersøgelsen peger også på flg. ønsker til forbedringer:
• Ønske om, at børnene får større udbytte af undervisningen
• Ønske om, at børnene udfordres mere fagligt

Forældretilfredshedsundersøgelsen
– fortsat
Dette passer godt med skolebestyrelsens ønske om større
fokus på faglighed – men også fortsat godt fokus på
trivselsarbejdet.
Derfor er flg. fokuspunkter besluttet i skolebestyrelsen:
• Fagligt udbytte af undervisningen
• Tydeligere målsætninger for det enkelte barn – både hvad
angår social og faglig læring
• Forventningsafstemning om samme
• Fortsættelse af trivselsarbejdet – bl.a. en ny trivselspolitik,
som gælder fra august 2017
• Fortsat fokus på kvalificering af de fysiske rammer som en
platform for børnenes læring og udvikling

Emner der har været på agendaen
Faglighed/Synlig Læring:
Vi har bl.a. haft flg. ønsker, som kan indarbejdes i ledelsens
Strategi- og handleplan for 2017-18 samt skolens drift i øvrigt:
• at undervisning (hvor relevant) i højere grad organiseres i forskellige
grupperinger - så de fagligt meget store niveauforskelle mellem
elever i en klasse kan reduceres
• at vi på en specialskole i højere kan arbejde med differentierede
timetal og derved fokuserer på fag som den enkelte elev kan få
størst udbytte af at arbejde med (eller er kravene i folkeskoleloven
bedst for alle eller uomgængelige)?
• at der løbende arbejdes med en prognose for hvor man tror eleven
kan nå fagligt ved udgangen af folkeskoletiden ( stjernemål)

Faglighed/Synlig Læring - fortsat
• at faglig indlæring i højere grad blev understøttet af flere
korte fysiske break
• at Søgårdsskolens “output” fortsat bliver fulgt tættere i
samarbejde med UU-nord

• at nogle Søgårdselever kunne tilknyttes andre
folkeskoler i udvalgte situationer /fag

Emner der har været på agendaen
C L Ibsensvej 60 – udvidelsen af skolens
fysiske rammer:
• Indvielsen blev foretaget af borgmesteren d.
8. sept. 2016
• Der er plads til 30 unge i de nye og
indbydende lokaler
• Vi har fået gode udenomsfaciliteter i tilgift –
disse er henover året blevet forbedret af de
unges arbejde med at bygge shelters m.m.

Emner der har været på agendaen
Søstjernen – udvidelse/opstart

• Søstjernen blev åbnet 1. april 2016 med
5 børn (nu 13 børn)
• Hidtil i lokaler hos andre - på hhv.
Hellerup Fritidscenter, Gersonsvej og
Tranegårdsskolen
• Til august får vi ”egne” lokaler – vi får en
villa beliggende ved Maglegårdsskolen.
• Derfor vokser vi også til 17-18 børn

Emner der også har været på
agendaen
• Ansættelser
- Ansættelser medarbejdere
- Ansættelse af ny skoleleder

•
•
•
•
•

Formandsmøder
Møder i Skole og Forældre
Fortsættelse af skolefonden
Nyt princip om den åbne skole
Og vi har glædet over Søgårdsskolens
flotte 3. plads ved DM i skoleudvikling.

