Skolebestyrelsesmøde den 8.marts 2018 – opsummerende referat
Skolebestyrelsesvalg 2018
Der skal dette forår vælges (nye) repræsentanter til skolebestyrelsen. Valgperioden er på 4 år. Der
kommer repræsentanter fra SB til de forældremøder, der ligger her i marts. Ellers skal I være
opmærksomme på følgende datoer:
Torsdag den 17.april 2018 vil der være valg- og orienteringsmøde for de, der har interesse i at
opstille. Samtidig vil skolebestyrelsen holde årsmøde – mere info følger.
Midt i maj skal skolens ledelse have fået besked, hvem der ønsker at opstille.
Onsdag den 30.maj 2018 mødes de opstillede kandidater, og det afgøres, om der skal være kampeller fredsvalg.

Plads på Utterslev Skole – nu og fremover
Vi oplever stadig en stor søgning til skolen, og status er pt., at der igen skal oprettes 4 0.klasser.
Dette bliver så 3.år i træk for noget, som forvaltningen forsikrede os om, var midlertidigt.
Skoleledelsen og skolebestyrelsen arbejder derfor på højtryk på, at finde en holdbar løsning. Både på
den korte og på den lange bane.
På kort sigt er der indgået samarbejde med en rådgiver og arkitekt, der ser på vores bygninger, og
hjælper os med at finde en løsning på den akutte udfordring, som skolen og KKFO’en igen står med
pr. 1.maj 2018. Skolebestyrelsen har fået fremlagt et udkast til en, endnu ikke godkendt plan, og det
ser fornuftigt ud.
På lidt længere sigt ser vi to scenarier: en udbygning af skolen, og/eller en skoledistriktsændring.
Skolens ledelse og repræsentanter fra skolebestyrelsen er i intensiv dialog med forvaltningen og
Bispebjerg Lokaludvalg om ovenstående. Og vi giver ikke op!

Budget for 2017 fremlagt
Vi i kom ud af året med et overskud på godt kr. 1.6 mio. for skolen og godt kr. 350.000 for KKFO’en.
Dette må siges at være et godt resultat, da året startede med flere nedskæringer og udfordringer.
Bestyrelsen opfordrede ledelsen til mere modighed omkring udgifter på skolen, da et overskud på kr.
1.6 mio. ikke er nødvendigt.

To nye inklusionspædagoger
Skolens to nye inklusionspædagoger, John S. Andersen og Karsten Rosengren L. Helsted, kom og
fortalte om deres arbejde og deres funktioner som inklusionspædagoger på Utterslev Skole.
Karsten varetager 0.-4. årgang, og John varetager 5.-9.årgang.
De har begge stort fokus på brobygning mellem de forskellige overgange, der er for børnene, både
som klasser og som individer. De fungerer også som 3.part i forbindelse med f.eks. observation,
sparring og feedback. Desuden er de synlige på skolen og ’ude blandt eleverne’, så eleverne kan altid
tage fat i John eller Karsten, hvis der er noget de vil vende.
Skolebestyrelsen påskønner i stor stil, at skolen har fået ansat de to pædagoger.

