Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 20.april 17.30-19.00 2022, Usserød skole

Afbud fra: Grith, Jasper, Kim og Emilie

Dagsorden
Pkt. 1 Nyt fra formanden
Pkt. 2 Timefordelingsplan. Fortsat fra seneste møde. Timm orienterer om afkortning af skoledagen.
Pkt. 3. Opfølgning på BSU-sag vedrørende specialundervisningstilbud i Hørsholm.
Pkt. 4. Opfølgning på børnerettighedsdag.
Pkt. 5. Kontaktforældremøde og beretning 21.april.
Pkt. 6. Nyt fra ledelsen
Pkt. 7. Evt.

Referat
Ad 1. Der er valg til bestyrelsen om lidt. Ingen har meldt sig endnu. Genopstillere skal huske at melde sig
hos Timm.
Ad 2. Mikkel og Timm har regnet på senere mødetid 1 til 2 dage ugentligt, men det går for hårdt ud over
uuv samt skemafleksibiliteten. Til gengæld vil vi gerne afkorte skoledagen fredage med en halv time, da det
giver bedre mulighed for at placere lærernes rådighedstid på en anden dag til sene møder. Afkortningen
gælder kun for 7., 8. og 9. klassetrin.
Ad 3. Lukket punkt.
Pkt. 4. Rigtig fin dag og godt arrangeret. Der blev indsamlet 50.000,-. Det pædagogiske sigte var godt for
børnene, som oplevede at have et mål udenfor sig selv. Det var tiltrængt med en begivenhed, der kunne
bringe os sammen – hele skolen, alle medarbejdere og forældre.
Pkt. 5. Kontaktforældremødet er åbent for alle. Ulla Dyrløv, psykolog, holder oplæg om at være pilot for sit
barn. Dickte aflægger beretning for årets arbejde i bestyrelsen og derefter er der oplæg til det kommende
skolebestyrelsesvalg.
Pkt. 6. Vi reviderer lige nu vores procesplan for modtagelse af fremmedsprogede børn/ modtagelse af børn
fra Ukraine. Der starter i næste uge et ukrainsk søskendepar.
Vi har 12 elever i skolevægring, hvilket er voldsomt.

El-cykler, der kan køre 45 km i timer, er blevet en modedille, og det er ulovligt for elever i vores
aldersgruppe, og det skaber farlige situationer. Timm har bedt SSP lave en folder om reglerne, som kan
sendes til forældrene.
Vi har 3 lærerstillinger i opslag. Derudover har vi ansat en ny lærer (primært HDS), som starter 1.juni.
Marie Louise Bjørløv har opsagt sin stilling per 1.maj, da hun ønsker at vende tilbage til privatskoleregi.

Ref. Vibeke

