- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelse
Mødedato

30. oktober 2017

Mødested/lokale

Personalerummet

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

Deltagere: Signe Pasquel, Bent Erik Larsen, Brian S J Larsen, Mette Overgaard, Jytte Duvald, Anna Grethe Bjerre,
Karen Buhl Johannsen. Thomas 6.a, Frederikke 7.a, Silje 7.a
Fraværende: Michael Hørup Møller, Karin Madelung, Ditte Mc. Ilguham Sandalgaard, Kirsten Thomsen,
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.
- PLC proces
- Tanker om dannelse
- Industriens dag i Makerlab
- Tanker om en ny linje – digital dannelse
- Ansættelser
Skolen er i gang med en proces for vejlederne i PLC. Der igangsættes en proces om
definition af dannelse og prioritering af indsatser for udviklingen.
Skolen arbejder på muligheden for at lave en linje for 7. – 9. årgang med digital læring og
innovation.
Vi har fastansat lærer Mette Bækgaard Sørensen.

3

10 min

Orient.

Nyt fra elevrådene
De nye elevrådsrepræsentanter fortæller kort om, hvordan de er kommet i gang
med arbejdet i elevrådene.
Det store elevråd har haft et enkelt konstituerende møde. Elevrådet har talt om 12pausen, hvor rigtig mange går i Rema og køber usund mad. Det lille elevråd har også
konstitueret sig. De taler om legepladsen og vil gerne stille forslag om nye redskaber, når
de når så langt. Elevrådsrepræsentanterne har været på kursus, hvor de bl.a. lærte om
hvilke problemstillinger, man kan tage op i elevrådet.

4

30 min

Drøft+
beslut.

Principper til årshjulet
- Klassedannelse: Bent Erik, Brian, Karen,
- Brug af forældreintra: Michael, Signe, Karen
- Elevfritagelse: Michael, Signe, Karen
Bilag sendes fra tovholdere
Vi gennemgår principperne på kommende møde.

5

30 min

Drøft.

Legeplads
Hvordan har de andre skoler arbejdet med udfordringen?
Hvad giver dette anledning til i vores arbejde?
Nogle få skoler har fået lidt penge fra fonde til legeredskaber og multibaner – en mod
reklame på banderne.
Vi kan lave en proces sammen med børn og voksne på skolen, hvor vi laver plan og
ønskeliste for en ny legeplads. Ud fra planen kan vi søge konkrete fonde og legater til
opbygning af et godt legeområde – lidt ad gangen.
Vi kan desuden undersøge leasing muligheder for legeredskaber.

6

10 min

Orient.

Handleplan for strategi mod mobning
Præsentation af skolens handleplan (tilsynsopgave)
Bilag tilgår
Til kommende møde vil vi vende kommentarer til handleplanen.
Forslag om, at elevrådene tager strategien op til drøftelse i forhold til handleplan for
eleverne.

7

10 min

Orient. Praksis ved brug af digitale medier i SFO
Der er ønske om, at ”alderssvarende” spil erstattes med overholdes aldersbegrænsning.
Der kan opfordres til at bede forældrene om at være opmærksomme på, at de spil der er
på børnenes devices overholder aldersbegrænsningen.

8

10 min

Orient.

Høring om førskoler.
Vi foreslår at SB ikke afgiver høringsvar
SB afgiver ikke høringssvar, da vi ikke har førskole på Vinding Skole.

10

10 min

Orient.

Evt.
Herunder nyhedsbrev
Brian skriver nyhedsbrevet færdigt.

Næste møde:
Budget.
Arrangement for forældre
Principper
Tanker om digital læring og innovationslinje

