- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelse – sidste møde i siddende bestyrelse
Mødedato:

Mødested/lokale

Personalerummet

28. maj 2018

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

Deltagere: Bent Erik Larsen, Michael Hørup Møller, Karin Madelung, Kirsten Thomsen, Brian S J Larsen, Jytte
Duvald, Mikkel Terp Hansen, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen, Thomas 6.a,
Fraværende: Signe Pasquel, Ditte Mc. Ilguham Sandalgaard, Frederikke 7.a
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Karen Buhl Johannsen

75 85 80 33

1

5 min

Beslut.

Godkendelse af referat fra forrige møde
godkendt

2

10 min

Orient.

Nyt fra elevrådene
Elevrådet har ikke holdt møde siden sidst.

3

10 min

Orient.

Nyt fra skolen
Proces med skolegård er stadig i gang. Vi har holdt en god A-uge med åbent hus.
Elevernes trivselsundersøgelse afsluttes i denne uge.

4

5 min

Orient.

Skolebestyrelsesvalget
Orientering om valg til skolebestyrelsen
Skolebestyrelsesvalget er afsluttet i dag med 4 forældrevalgte medlemmer og 2
forældrevalgte suppleanter. Suppleanterne vil gerne deltage i skolebestyrelsens møder.

5

20 min

Drøft.

Retningslinjer for udlån af computere
Orientering om de gældende retningslinjer for udlån af computere og drøftelse af
de udfordringer skolen har vedr. dette. Evt. formulering af kommende punkt om
skolens håndtering af kommunens BYOD politik.
Punktet er kommet på, fordi skolen oplever, at der er flere og flere udlån af computere til
elever. Det er en stor udgift for skolen.
Der vil blive fulgt op på samtlige udlånscomputere til sommerferien. Herefter indføres en
registrering af computerne jævnligt.

6

20 min

Orient.

Kvalitetssikring/kvalitetsrapport.
Gennemgang af kvalitetsrapporten og orientering om forvaltningens opfølgning.
Vi drøftede kvalitetsrapporten. Den ser generelt rigtig fin ud. Rapporten er meget
overordnet. Når skolen arbejder med rapporten er det derfor nødvendigt at dykke ned i
de undersøgelser, der ligger til grund for tallene. Skolens ledelse har i samarbejde med
forvaltningen valgt at arbejde videre med narrativer i forhold til elevernes læring og trivsel
og der ud over organisering og prioritering af skolens interne læringskonferencer.

7

30 min

Drøft.

Tak for denne gang!
Hvad skal der følges op på forud for start at ny bestyrelse?
Hvilke ting sender den afgående bestyrelse videre til den nye?

Hvilke gode råd har de afgående medlemmer til den nye bestyrelse?
opfølgninger:
Vi skal have underskrevet de sidste principper.
Forslag til den nye bestyrelse:
Tag BOYD op med politikerne i samarbejde med de andres skolers bestyrelser.
Hold den gode dialog med skolens ledelse, lærere og pædagoger.
Brug tid med informationer – mange informationer til forældrene.
Lav gode formøder med skolelederen for at kvalificere skolebestyrelsens dagsordener og
møder.
Brug tid på introduktion af Vinding Skole med rundvisning og oplæg fra lærere og
pædagoger.
Brug tid til at sætte jer ind i, hvad skolebestyrelsen er for noget. Tag imod kursus for
skolebestyrelsesmedlemmer.
Tag imod oplæg fra skolens medarbejdere, der kan gøre jer klogere på, hvad der sker på
skolen, og hvilke tanker der ligger bag deres tilgang til børnenes læring og trivsel.
Hjælp den nye bestyrelse med at oversætte de mange forkortelser og faglige udtryk.
9

10 min

Orient.

Evt.
Herunder nyhedsbrev:
1. skolebestyrelsesvalg
2. sidste skoledag
3. legeplads
Ønske fra skolebestyrelsen: Giv forældrene god tid til at forberede at deltage i et
arrangement – inviter i bedre tid.
Rotten i skolekøkkenet er fanget. Den var stor og meget klog. En rottehund blev dens
endeligt.
Vejle Kommune har søgt og fået penge fra AP Møller Fonden til et stort projekt om
professionelle læringsfællesskaber på alle skoler. Det sættes i gang i det nye skoleår.
Tak til Bent Erik, Signe og Karin for arbejdet i skolebestyrelsen. Det har været
inspirerende at samarbejde med jer. I har alle været et godt aktiv for skolens udvikling til
gavn for børnenes læring og trivsel.

Der vil være lidt lækkert til ganen og maven på dette møde

