- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelsesmøde
Mødedato:

28. oktober 2021

Mødested/lokale

personalerummet

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

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

Direkte telefonnr.

Karen og Susanne

75 85 80 33

10 min

Orientering

Elevrådene
Nikolaj er fraværende.
Det store elevråd har talt om vandautomater på skolen igen. Det er et meget stort
ønske, at eleverne får dette.
Johannes har lavet en undersøgelse om eleverne vil have en lektiecafé. 15-20 elever har
svaret. Der er ikke blandt svarene ønske om en lektiecafé, hvis den ligger uden for
skoletiden. Johannes prøver at lave en undersøgelse, der dækker både Højhus og
Oxford, hvor spørgesmålene præciseres. Det fremlægges til næste møde.

15 min

Orientering og
beslutning

Koldt vands automater
Orientering om tidligere drøftelse af dette, drøftelse og beslutning om elevrådet
kan gå videre med indkøb.
Modeller og priser præsenteres på mødet.
Waterlogic indkøb 15.000 kr. + serviceaftale 2250 kr. pr maskine årligt
Wetap – håndfri betjening. Priser ikke tilgængelige
Skolebestyrelsen beder det store elevråd arbejde videre med indkøb af vandautomater i
samarbejde med lederteamet.

30 min

Orientering og
drøftelse

Pavillon, ombygning, legeplads og trafikforhold
Fokus på indskolingen set i lyset af udlån af lokaler og legeplads til Vindmøllen,
herunder trafiksikkerhed. Vi går ud og ser på det område, der nu er udlånt til
Vindmøllen, herunder trafikforholdene.
Vi så på pavillonen og omgivelserne. Der er kommet et midlertidigt hegn op, og lågerne
ved porten og cykelstativerne repareres. Der er indkørsel forbudt ved brandvejen og om
morgenen også på den lille P-plads mellem 7.30 og 8.00.
Forældrene skal parkere ved hallen, selvom der er langt at gå.
Vi drøftede om mulige problemer, når der er mange, der skal aflevere børn. Skolen og
børnehaven arbejder sammen om vejledning af forældrene i, hvor de skal parkere, når
der sættes børn af.
Skolen er i gang med at undersøge, om vi kan lade elever fra gammel vinding parkere
på den side af skolen og de elever fra Vindinggård på den anden side for at mindske
farlige situationer. Måske skal de smås skolegård have et ekstra hegn ud mod ”Kiss and
Ride”, som kan opfange vildfarne bolde. Desuden forslag om at etablere legepatrulje
igen, hvis det kan lade sig gøre.
Efter nytår tager vi punktet på igen og drøfter muligheder og udfordringer igen.

30 min

Drøftelse

Årshjul
Opsamling på brainstorm fra forrige møde. Der er behov for at folde det punkt
ud, der har høstet flest stemmer i afstemningen: ”Hvordan kan skolebestyrelsen
sikre en ensartet undervisning med høj kvalitet”
Emnet blev drøftet. I arbejdet med profilen vil Skolebestyrelsen gerne drøfte de
overordnede rammer for en god skole, som alle kan være stolte af.

10 min

Orientering

Orientering fra Skolen
 Ansættelsesprocedure opfølgning på rettelser fra forrige møde
Den er rettet til
 Forretningsorden – opfølgning vedr. tavshedspligt i Skolebestyrelsen
Der skal ikke laves dokument med underskrift om tavshedspligt.
Tavshedspligten er anført i lovgivningen og er derfor implicit.
 Corona
Vi har haft 5 tilfælde af Covid 19 henover efterårsferien. Opfordring til alle
forældre om særlig opmærksomhed.

5 min

Orientering

Vinding Skoles historie og skolens profil
Orientering om arbejdet til kommende Skolebestyrelsesmøde vedr. skolens profil
og opfordring til forberedelsen af dette.
https://vindingskole.aula.dk/sites/vindingskole.aula.dk/files/arkiv/Downlo
ad_filer/Historie_ocr.pdf

10 min

Orienteringspunkter

Evt.
Kommunikation om skolens gode historier tages op på et kommende punkt.
Kirsten kan deltage i ansættelsessamtaler men først fra ca. 17.00

