- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelse
Mødedato:

Mødested/lokale

Personalerummet

10. april 2018

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

Deltagere: Signe Pasquel, Bent Erik Larsen, Mikkel Terp Hansen, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen, Pia
Lykke Graakjær, Thomas 6.a, Frederikke 7.a
Fraværende: Ditte Mc. Ilguham Sandalgaard, Michael Hørup Møller, Karin Madelung, Kirsten Thomsen, Brian S J
Larsen, Jytte Duvald
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 elevrådene
Det lille elevråd skal til møde lige om lidt.

3

10 min

Orient.

Nyt fra skolen
Skolegårdsprocessen er i gang. Der er lavet en handleplan indtil for arbejdet
sommerferien. Der er snart A-uge – det bliver en stor by med opgaver, stressorer og
samspil afdelingerne imellem. Det er et meget ambitiøst projekt, og der indbydes til
åbent hus. Der er 48 skolestartere i 0. årgang.
Fagfordelingen er i gang. Vi har taget imod ny ledende pædagog Pia Graakjær og lærer i
udskolingen Jette Fisker. Linjefaget begynder som en fem lektioners ”toning” i
udskolingen.
Medarbejderne har gennemført en trivselsundersøgelse med et rigtig godt resultat.
Elevernes trivselsundersøgelse er i gang i øjeblikket.

4

15 min

Drøft.

Høring om ny ressourcemodel til modtagerbørn
Opfølgning
Signe har skrevet og sendt et høringssvar. Svaret er i forvejen clearet af pr. mail i
bestyrelsen.

Drøft.+
beslut

Formandsopgaver
De konkrete opgaver gennemgås og ansvaret fordeles mellem bestyrelsens
medlemmer.
Formand: Kirsten
Dagsordener sammen med Karen: Kirsten
Translokationstale: Signe
Legepladsudvalg: Kirsten
Nyhedsbrev: Brian
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Tovholder til valg til skolebestyrelsen sammen med Karen:
Tovholder på revidering af principper:
Deltagelse i evt. fællesmøder med forvaltning og politisk udvalg:
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Orient.+
beslut

Principper til årshjulet
Klassedannelse, Brug af forældreintra og Elevfritagelse underskrives.
(Signe har renskrevet de to sidste)
Anti mobbe strategi underskrives.
Vi laver plan for revidering af de principper, vi mangler.
Signe retter principperne til og sender til skolen, hvorefter Karen sørger for at de lægges
på hjemmesiden.
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Orient.+
drøft

Valg til Skolebestyrelsen Opstillingsmøde er den 25. april 2018
Fortsættere i 2 år: Michael, Kirsten og Brian
Ditte ønsker at udtræde af bestyrelsen ved kommende valg.
Arrangement for forældrene
Karen har indhentet tilbud vedr. Birk Christensen, Børns vilkår og én af
ophavsmændene til Børnetelefonen. Hallen er booket. Forplejning – kaffe/the og
vand. Derudover præsenterer skolen sine indsatsområder, og de tre blivende
forældrerepræsentanter fortæller om deres motivation for bestyrelsesarbejdet og
forventninger om Skolebestyrelsens fortsatte arbejde.
Karen skriver program og sender invitationer ud, samt aftaler foredragets indhold med
Birk Christensen.

8

10 min

Orient.

Regnskab 2017 og ressourcebudget for 2018/2019
Resultatet for 2017 gennemgås.
Skolen har et lille overskud, som vi gerne vil bruge på ny skolegård. Desuden har vi en
buffer til uforudsete lønninger. Anna Grethe gav et overblik over økonomien. Vi har 556
elever til kommende skoleår.

9

10 min

Orient.

Evt.
Herunder nyhedsbrev:
Elevernes trivselsundersøgelse på et kommende møde
På et kommende møde sættes et punkt om retningslinjer for udlån af computere samt
Kvalitetssikring/kvalitetsrapport.

