- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelse
Mødedato

19. september 2017

Mødested/lokale

Personalerummet

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

Deltagere: Signe Pasquel, Michael Hørup Møller, Ditte Mc. Ilguham Sandalgaard, Bent Erik Larsen, Karin Madelung,
Brian S J Larsen, Kirsten Thomsen, Mette Overgaarrd, Jytte Duvald, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen.
Fraværende:
Evt. afbud bedes meddelt til

Karen Buhl Johannsen

Direkte telefonnr.

75 85 80 33

1

5 min

Beslut.

Godkendelse af referat fra forrige møde
Godkendt

2

10 min

Orient.

Nyt fra skolen
Herunder bl.a.
- status for brug af kunststofbanen
- status på trafiksituationen.
- PLC og dannelse i det 21. århundrede
- Jubilæum
Skolen har haft et rigtig vellykket jubilæum med overskriften fællesskab og læring gennem
tiderne. Pædagogisk personale og børn har arbejdet godt og engageret i de tre dage,
jubilæet stod på.
Vi er endnu ikke talt med fodboldafdelingen om brug af kunststofbanen. Flere skoler
undlader at bruge kunststofbanerne, da det bliver for dyrt. Vi undersøger dette yderligere
og tager kontakt til fodboldafdelingen.
Anna Grethe har været til møde om trafiksituationen omkring skolen. Teknisk forvaltning
er ved at lave en stor undersøgelse af, hvor i kommunen, der er problemer med
sikkerheden. Bent Erik søger fortsat at få et møde i stand med Lars Buksti.

3

10 min

Orient.

Nyt fra elevrådene
De nye elevrådsrepræsentanter fortæller kort om, hvordan de er kommet i gang
med arbejdet i elevrådene.
Elevrådene er ikke til stede.

4

20 min

Orient. Trivselsrapport sammenlignes med forrige
og
Resultatet af elevernes trivselsmåling 2017 sammenlignes med forrige måling Jf.
drøft.
aftale fra junimødet.
Der er en lille tilbagegang i de yngste klasser og en lille fremgang i årgangene 4. til 9. Der
er ingen signifikante forskelle.

5

20 min

Beslut.

Principper til årshjulet
Signe gennemgår kort skolens principper. Opgaverne med at lave oplæg til
revidering/opdatering af dem fordeles og det føres ind i årshjulet.
Signe har gennemgået skolens principper. Principperne er af ældre dato. Rettelse fra
2015 mangler. Vi fordeler principperne i underudvalg, der reviderer og laver forslag til ny
formulering. Principperne føres over i den nye template og opdateres i forhold til denne.
Fordeling:
Fagfordeling: Kirsten, Karin og Anna Grethe,

Skemalægning: Kirsten, Karin og Anna Grethe,
Klassedannelse: Bent Erik, Brian, Karen,
Brug af forældreintra: Michael, Signe, Karen
Elevfritagelse: Michael, Signe, Karen
Bent Erik fordeler drøftelsen af de opdaterede principper i årshjulet.
6

20 min

Orient.

Handleplan for bevægelse i undervisningen
Præsentation af skolens handleplan for indsats for bevægelse i undervisningen. Jf.
beslutning efter behandling af forældretilfredshedsundersøgelsen.
Planen blev gennemgået, se bilag.

7

15 min

Drøft.

HØRING omkring lokalplans ændringer omkring politiskolen
Der er blevet tilsendt opfølgning på høring på lokalplanen for politiskolegrunden.
Bestyrelsen har gennemlæst lokalplan ændringerne og har ingen kommentarer. Vi følger
op på samarbejdet omkring trafiksituationen.

8

5 min

Beslut.

Lærerens dag
5. oktober er det international ”lærerens dag”. Hvordan vil vi støtte op omkring
denne dag?
Skolebestyrelsen vil fejre lærerne OG pædagogerne med kage til medarbejderne.

9

5 min

Beslut.

Deltagelse i Skole og Forældres årsmøde 17. - 18. nov.
repræsentant fra Vinding Skole til årsmødet udvælges. Fredag kl. 16. til lørdag aften
Signe og Ditte vil gerne deltage. Til kommende møde får Kirsten og Brian også buddet.
Signe og Ditte deltager i årsmødet.

10

10 min

Orient.

Evt.
Brian skriver nyhedsbrevet. Opfordring til elevrådet om indhold.
Til kommende møde laver vi opfølgning på legepladsudfordringen. Kommunens
legepladskonsulent besigtiger legepladsen i kommende uge.
Til ansættelsessamtaler deltager Kirsten og Michael.

Næste møde:
Ud over hvad der står i årshjulet:
Tilsyn på handleplan for antimobbe strategien.
Ny legeplads.
Budget.

