- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelsesmøde
Mødedato:

15. september 2021

Mødested/lokale

personalerummet

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

Deltagere: Kirsten Thomsen, Susanne Søndergaard, Rikke Sand Dalengaard, Kasper S. Toft-Laursen, Mette Volf
Andersen, Sine Borbjerg Andreassen, Lisbeth Vesterager, Maria Østervig Stefansen, Mikkel Terp Hansen, Simon
Rosing, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen, Nikolai 6.b, Johannes 7.b,
Fraværende: Jan Møller Nørgaard,
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Karen og Susanne

75 85 80 33

18.30

Orientering

18.45

Drøftelse

Formanden bød velkommen til de nye medlemmer og Skolebestyrelsens medlemmer
præsenterede sig.
De nye medlemmer er elevrepræsentanter Nikolai 6.b, Johannes 7.b, og
medarbejderrepræsentant Simon Rosing
Elevrådene
Elevrådsmedlemmerne bydes velkommen og fortæller om deres start i de to
elevråd.
Lille elevråd havde talt om mange ting, som de gerne vil arbejde med i elevrådet.
Nogle af tingene skal arbejdes med i elevrådet, nogle ting med lærere og pædagoger i
Højhuset og noget skal videre til punkt to her i skolebestyrelsen.
Store elevråd vil ligesom Højhuset også gerne have koldt vands automater, og så
nævnte de venskabsklasser og lektiecafé.
Begge elevråd ønsker en bod med mulighed for at købe mad.
Ønsket om venskabsklasser går videre til lærer- og pædagogstaben.
Elevrådet vil tage spørgsmålet om lektiecafé med og lave en undersøgelse af behovet.
Årshjul – HUSK mobiltelefon!
Proces for valg af temaer på skolebestyrelsens møder
Bilag: nyt årshjul
Proces blev gennemført og de mange forslag tages med til det kommende årshjul. De
emner med flest tilkendegivelser kommer på årshjulet og resten kommer i
”boblelisten”

19.45

Drøftelse og
beslutning

Ansættelsesprocedure og praksis
Forslag til procedure for inddragelse af skolebestyrelsen i ansættelser før, under
og efter.
Bilag: Forslag til procedure
Forslaget blev drøftet og godkendt. Det anbefales at opsætningen af proceduren laves
mere overskuelig, så man kan få bedre overblik over, hvem der gør hvad.

20.00

Drøftelse og
beslutning

Skolebestyrelsens forretningsorden
Jan har revideret og formuleret et forslag til forretningsorden
Bilag
Spørgsmål om underskrivelse af erklæring vedrørende tavshedspligt blev vendt i
Skolebestyrelsen. Lederne undersøger om der er pligt til dette, eller om et mundtligt
tilsagn er nok.

20.05

Drøftelse og
beslutning

Nyt logo til skolen
Nu afdøde Albert Berthelsen, der er tidligere elev på Vinding Skole, har tegnet
nyt logo og foræret skolen.
Drøftelse af logoets ibrugtagen og anvendelse.
Skolebestyrelsen er enige om, at det er et flot og stilrent logo med en god historie, og
ser frem til at det tages i brug.

20.15

Orientering

Orientering fra Skolen
Ansættelser
Skolen har indgået aftale med Ole Kempf, der servicerer skolen på det tekniske
område og sætter en ny pedel i gang inden for dette skoleår. Aftalen er indgået
ekstraordinært pga problemer med at ansætte ny pedel.
Coronaregler
Der er ikke flere regler ud over høj hygiejne og regler for håndtering af smitteudbrud.
Der kommer et tilbud om PCR testning.
Morgensang er i gang igen i Uglebos
SFOen bliver anderledes fra mandag den 20. sep.
Pavillonen er nu tømt. Der holdes et møde med de implicerede vedr. trafikforholdene.

20.20

Evt.
Det blev foreslået, at børnene bytter cykelparkering sådan, at børnene fra ringvejen
parkerer ved gymnastiksalen og børnene fra gamle Vinding parkerer ved Uglebo.
Lederne tager det med i overvejelserne over trafikindsatsen.

