Bestyrelsesmøde i Skole og Forældre i Lejre
Onsdag den 7. august 2019 klokken 17-19:30 på
Hvalsø Skole
Deltagere: Jakob (Osted Skole), Mette (Hvalsø), Mette (Allerslev) og Anette (Trællerup)
Afbud: Dorte (Hvalsø)
Jacob (Bramsnæsvig)

, Thomas (Osted og suppleant i HB), Philip (Firkløver Skole),

Rundvisnings på skolen
Skoleleder Lars viste os rundt på skolen. Meget spændende.

Godkendelse af dagsorden
Der var mange punkter på dagsordenen, så vi prioriterede punkterne efter hvad der var mest
presserende.

Møde med udvalget
På tirsdag den 13. august klokken 16:30-17:15 er vi blevet indbudt til at møde Udvalget for
Børn og Ungdom. Vi er ikke på som et punkt på dagsordenen, men som et punkt inden
mødet. Her blev vi enige om at fremlægge vores input til en partnerskabsaftale mellem Lejre
Kommune og Skole og Forældre i Lejre. Den er stærkt inspireret af den aftale der er lavet i
Århus, men med det ekstra ben, at vi, I vores forholdsvis lille kommune, har nogle gunstige
rammevilkår i forhold til, at kunne samle en stor af kommunens forælder til skolebørn til
større fordrag eller arrangementer, som kan inspirere og kvalificere dem.
Jakob, Mette, Mette og Anette deltager i mødet. Jakob starter med at fortælle om
foreningens baggrund, og sige tak til invitationen, og derefter præsentere vi de fire punkter,
som vi tænker en samarbejdsaftale kan indeholde.

Møderække
Vi besluttede at holde 4 møder om året indtil videre. Anette laver en mødeplan med datoer.

INFO
-

-

-

Skole og Forældres Landsmøde afholdes i år fredag d. 15. november fra kl. 16.00 til
lørdag d. 16. november kl. 16.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
Se mere her: http://skole-foraeldre.dk/file/6312/download?token=qYasZU8s
Jacob og Jakob var på besøg hos Skole og Forældre i København. De var bl.a.
positive omkring, at vi kunne deltage i deres efterårskursus, så vi kunne få inspiration
til vores eget arbejde om kurser. Derudover ville de gerne hjælpe hvor de kunne, og
opfordrede os bl.a. til at få et tæt samarbejde med den lokale lærerforening.
Jakob prøve at komme tættere på om hvordan Kirke Hyllinge og Kirke Saaby kan
inddrages mere i arbejdet i Skole og Forældre i Lejre.

Besparelser i Kommunen
Før sommerferien meldte forvaltningen ud, at der skulle spares mindst 40 millioner de næste
år. Bl.a. pga af at specialområdets udgifter var stigende og til dels også pga. af demografien.
Vi aftalte, at koordinere en udtalelse eller lignende med den Lokale Lærerforeningen. Jacob
har en kontakt der, og han vil måske gerne kigge på et læserbrev eller lignende (skrev han
på Slack).

Justering af folkeskolereform (kort info, evaluering)
Alle var glade for, at de lykkedes at få uddelegeret kompetencerne til at forkorte skoledagen
til skolebestyrelserne. Det var slet ikke oplægget fra forvaltningen, men vi gjorde en
væsentlig forskel særligt pga vores gode og konstruktive dialog med medlemmerne af UBU.

Foredrag (info)
Skole og Forældre har besluttet at sprøjte 15.000 kroner i kassen til et forældreforedrag i
Lejre. Så er næste skridt at spørger, hvad Kommunen kan bidrage med (det nævnes til
mødes med udvalget).

Nyhedsbrev (hvem skriver det)
Punktet er udsat

