Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 7.marts 2022 – Usserød skole

Til stede var: Emilie, Grith, Pernille, Jasper, Christian, Alice, Timm, Vibeke samt Dickte på en online
forbindelse.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nyt fra formanden
Timefordelingsplan
Kommunikationsplan – tilbagemelding fra lærerne
Valg til skolebestyrelsen – valgaktiviteter og procesplan
Ny dato til kontaktforældremødet
Nyt fra ledelsen
Evt.

Referat
Ad 1. –
Ad 2. Vi gennemgik timefordelingsplanen. Tallet for idræt på 4.årgang er højt, da det udover idræt også
rummer svømning. Tiden til svømning er taget fra uuv. Der er også prioriteret mere tid til idræt på 7.årgang
(idræt er prøvefag med en del faglige krav). Kristendomskundskab på 9.årgang er tildelt flere timer, også
grundet prøvesituationen. I flere år har skoledagen på Usserød skole været afkortet, da der lægges timer til
to-lærer-tid. Som noget nyt er det muligt at reducere skoledagen yderligere på 7.-9.årgang. Timm og Mikkel
ser på muligheden af senere mødetid for disse tre årgange sammenholdt med muligheden og effekten af
to-lærer-tid.
Ad 3. Kommunikationsprincippet har været behandlet på et pædagogisk rådsmøde for det pædagogiske
personale. Tilbagemeldingen er, at princippet er godt og aktuelt rammer behovene. I skoleplanen er diverse
kommunikationsplatforme beskrevet for medarbejderne – hvilke og til hvad. Dette kan vedhæftes
kommunikationsprincippet som bilag. Grith og Pernille vender tilbage med respons på næste møde.
Ad 4. Vi gennemgik procesplanen. Christian meldte sig til at sidde i valgbestyrelsen med Dickte og Timm.

Ad 5. Kontaktforældremødet rykkes til torsdag den 21.april og udvides til at omfatte en invitation til alle
skolens forældre til at høre Ulla Dyrløvs oplæg om at være pilot for eget barn. På mødet kan der også tales
om valg til skolebestyrelsen.
Ad 6. Skolen vil fremover arbejde med FNs Børnerettighedsdag, som ligger i november. Fra år til år vælges
fokus og hvilken organisation, der skal tilgodeses. Udløst af den aktuelle situation i Ukraine vil vi gerne
allerede afholde sådan en dag 7.april, hvor skemaet ryddes, og vi inviterer til åbent hus kl. 16-18 med
boder, aktiviteter ol. Ellers er vi i gang med skoleårets planlægning, MUS-samtaler og beregning af
eventuelle nyansættelser. I forbindelse med skoleårets planlægning har vi lavet en lille kulturanalyse med
lærerne, og heraf kan vi se stor glæde ved at arbejde på Usserød skole, men at vi skal have fokus på
teamstørrelser og behov for traditioner og for at tilgodese oplevelsen af det store fællesskab.
Ad 7. Vi kontakter skolens IT-vejledere for at høre, om de kan udarbejde eller anbefale materiale til
forældre omkring børns brug af digitale medier.

Ref. Vibeke

