Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 13.december 2021

Der var afbud fra Emilie og Kristian
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Nyt fra formanden
Ny klassedannelse – skal vi fortsat have ny klassedannelse ved overgangen til 7.klasse?
Corona status
Julehygge – fælles spisning
Praksis for læringsmiljøer
Princip for lejrskole
Vision for 0-18 år – hvilke delelementer kan implementeres på Usserød skole?
Mødetider ældste årgange
Ny dato for kontaktforældremøde
Nyt fra ledelsen
Evt.

Referat
Ad 1. Ny formand for BSU er Mai Allin og ny næstformand er Louise Zabel.
Ad 2. Princip for ny klassedannelse efter 6.klasse er til overvejelse. Der har af forskellige årsager ikke været
ny klassedannelse de sidste år. Vi drøfter fordele og ulemper ved ny klassedannelse. I skolens nye struktur
med ikke tre afdelinger, men kun to afdelinger og i en skole, der fremadrettet er 2- og ikke 3-sporet, er ny
klassedannelse ikke helt så oplagt som tidligere. Alice har spurgt til forældrestemningen på 6.årgang uden
positive tilbagemeldinger. Pernille har spurgt et par børn på årgangen, som kan se både for og imod. Hvis vi
ikke laver ny klassedannelse, er det til gengæld vigtigt med projekter på tværs af årgangene (PBL).
Forældrefællesskabet i klassen er vigtigt at værdsætte, og det kan vi komme til at ødelægge ved ny
klassedannelse. Det vedtages med 8 stemmer for, at princip om ny klassedannelse bortfalder.
Ad. 3 Vi taler om situationen i et børneperspektiv og et medarbejderperspektiv. Stor ros til medarbejderne,
som yder en særlig og særlig stor indsats. Vi savner corona-rengøringen, især i en tid med meget høje
smittetal. Dickte kontakter skolebestyrelsesformændene på de andre Hørsholm-skoler, hvor der heller ikke
er corona-rengøring.
Ad. 4 –

Ad 5. I forbindelse med helhedsplanen afsatte BSU midler til praksisforsøg. Til august skal vi arbejde med et
praksisforsøg i Fase 1 i forhold til at afprøve og undersøge andre, nye læringsmiljøer.
Ad. 6 Princip for lejrskole blev vedtaget. Kostpenge blev fastsat til 100,- per døgn.
Ad 7. Punktet udskydes til et fysisk møde.
Ad. 8. Eventuel afprøvning af senere mødetider udskydes til efteråret 22, da der er mange konsekvenser af
senere mødetid (børnenes fritidsjob/ fritidsinteresser, lærernes arbejdstid/ rådighedstid og skolens
mødekalender). Mikkel vil hen over foråret drøfte med lærerne, om de ønsker afprøvning i det kommende
skoleår.
Ad. 9. Dickte og Timm laver kalenderøvelse med eventuel oplægsholder efter nytår for at finde ny dato.
Ad. 10. –
Ad. 11 –

Ref. Vibeke

