- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelsesmøde
Mødedato:

2. februar 2022

Mødested/lokale

Teatersalen, Vinding Skole

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

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

Direkte telefonnr.

Karen

75 85 80 33

25 min

Drøftelse

Form og indhold på Skolebestyrelsesmøderne
Forventningsafstemning omkring afvikling af møder i skolebestyrelsen.
Drøftelse af formen på Skolebestyrelsens møder
Vi aftaler:
Rammen 18.30-20.30 holder
Under mødet er disciplin vigtigt, så vi holder os til emnet.
Under mødet holder vi tiderne og tager bestik af om et punkt skal tages op igen.

10 min

Orientering

Elevrådene
Det store elevråd: Glæde over vandautomater. Generelt god stemning, man vil
gerne høre noget om madbod(næste punkt). Johannes er blevet medlem af Fælles
elevrådet. Han er også kommet ind i arbejdet omkring klub-tilbud.
Det lille elevråd: Klasserne har haft ideer til en trivselsdag for Højhuset på sidste
møde. Det er d. 4.3. der er trivselsdag.

10 min

Drøftelse og
beslutning

Ansøgning om madbod
v. Jan
Generelt mangler der madboder på skolerne i Kommunen, så Jan vil prøve at gå
til politikerne om at afsætte midler til det. Jan skriver et udkast til skriv, som han
afstemmer med skolen.
Bilag udsendes af Jan
Diskussion vedrørende betingelserne for en bod, skal man fx lukke de store elevers
frihed til at gå væk fra skolen.
Jan vil sende mail direkte til politikerne.
Opbakning til at Jan skriver til politikerne på vegne af skolebestyrelsen.
Jan opdaterer skolebestyrelsen.

45 min

Orientering og
drøftelse

Styringsredskaber i skolen
Kort opsamling på drøftelsen fra sidste møde og fokus på de to næste emner
 Indsigt i ensartethed i undervisningen (drøftet på SB møde 6. jan.)
 Evaluering af undervisning, pædagogik og didaktik (drøftet på SB møde 6.
jan.)
 Fagligt niveau – fagteam, inspiration og lovgivning
 Samarbejdsaftaler i årgangsteamene
Bilag:
De nationale mål: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-ogregler/nationale-maal/om-nationale-maal
Guide til skolereformen 2014:
https://skolereformgreve2014.files.wordpress.com/2014/06/miniguide-reform.pdf
Intro til Min Uddannelse: https://www.youtube.com/watch?v=J8vmAcL0ImU
Intro til arbejde med professionelle læringsfællesskaber i Vejle:
https://videremedplf.dk/projektbeskrivelse/
Teamsamarbejdsaftale (pdf)

Pædagogiske strategier og visioner - Vejle Kommune Intranet
Karens PowerPoint vedlægges referatet.
Uddybning og drøftelse af ledernes styringsredskaber på skolen. Vi fortsætter drøftelsen
på kommende møde med fokus på de styringsredskaber Skolebestyrelsen har.
Jan, Susanne og Karen laver dagsordenspunktet.
10 min

drøftelse

Høring: Kvalitetsrapport for Vejle Kommunes skolevæsen vedr. skoleåret
2020/21.
Bilag:
https://dagsordener.vejle.dk/vis?id=eccb545f-212d-417c-8657-030feef4ca48
Kvalitetsrapport skoleåret 2020.21(pdf)
Ingen kommentarer

5 min

orientering

Opfølgning på segregeringskontoen
Vi har lovet os selv at følge op på segregeringskontoen. jf mødet 2. dec. 2020.
Punktet kommer på næste møde.

10 min

Orientering

Orientering fra Skolen
- Deltagelse i ansættelsesudvalg: Kirsten, Jan vil også gerne.
- Børnehaven i skolegården, går godt
- Corona status, ca 75% af medarbejdere og elever er igennem
- Vi regner med at have 3 0.klasser på hver 24 til sommer
- Vi arbejder med skolens traditioner i medarbejderstaben
- Valhalla og Asebo har brug for lokale, når vi får tømt ekstra klasselokale i
Uglebo, låner de det.
- Ønske fra Kirsten om at læse alle ansøgninger til stillingen, Karen får lukket op
for vores ansøgninger

5 min

Evt.
Intet under evt.

