- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelse
Mødedato:

18. september 2018

Mødested/lokale

Personalerummet

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

Deltagere: Kirsten Thomsen, Michael Hørup Møller, Maria Østervig Stefansen, Maia Balle Glismand, Susanne
Søndergaard, Jan Møller Nørgaard, Lene Borup, Mikkel Terp Hansen, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen
Fraværende: Brian S J Larsen, Signe Erbs Nørholm, Nanna Skaarup Andersen
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Karen Buhl Johannsen

75 85 80 33

2min

Beslut.

1 min

Orient.

10 min

Orient.

Godkendelse af referat fra forrige møde
Godkendt
Nyt fra elevrådene
Elevrådene er endnu ikke trådt sammen.
Det store elevråd har konstituerende møde 19. september.
Det lille elevråd har konstituerende møde den 2. oktober
Nyt fra skolen
Herunder nyt om skolegård.
Skolen har fået tilbud hjem og skal prioritere i de aktivitets- og indretningsmuligheder, der
er i tilbuddet.
Vi drøftelse muligheder for at søge fonde til dækning af udgifterne i forbindelse med
legepladsen. Jan vil gerne se på fondsansøgninger. Der ud over vil vi prøve at tilbyde os
som afprøvningsskole til Kompans udviklingsafdeling.
I kommende uge har skolen naturvidenskabsuge.
8. årgang skal på lejrskole i Slesvig i ugen efter.
Skolen har søgt og fået et udvekslingsprojekt i samarbejde med Holland via Erasmus (EU
midler). Det udrulles som valgfag.
Der drøftes bl.a. i medierne om vikarer i folkeskolen. Skolen gør brug af læreruddannede
vikarer til langtidsfraværende og unge mennesker til enkelt vikardækning (dem der ringes
til om morgenen). Årsagen er, at det ikke lader sig gøre, at få læreruddannede til enkelte
vikardækninger. På kommende møde sættes et punkt på, hvor skolens brug af vikarer
belyses. Fokus på elevens oplevelse af skift af voksne.

30 min

Drøft.

Skolebestyrelseskursus
Drøftelse af pointer fra første kursusgang.
Giver det anledning til ønsker om særlige indsigter og/eller aktiviteter?
Dette tages med til Skolebestyrelsens årshjul.
Fint og informativt kursus.
Tanker om, at det er vigtigt, at elevrepræsentanterne deltager i hele mødetiden.
Vigtigt at få arbejdet grundigt med skolens principper.
Vigtigt at få indblik i Vejle kommunes politikker.
SB vil gerne være foran det politiske udvalgs årshjul.
Opfordring til at hele bestyrelsen deltager i 2. del af kurset. Vi forsøger at få flyttet 2. del
til et bestyrelsesmøde, fordi vi har foredrag af Anne Sofie Münster samme aften som
kurset.

20 min

Orient.

Videre med Professionelle læringsfællesskaber
Orientering om kommunens store kompetenceudviklingsforløb, og Vinding Skoles
tilgang til forløbet.
Karen forklarede skolens planer for opstarten af kompetence udviklingen.

10 min

Orient.

Præsentation af Skolens gældende principper
kort præsentation af principperne og orientering om arbejdet med tilretning af
dem.
Principperne er nedskrevet i samme form. De sættes ind i årsplanen mhp.
Skolebestyrelsens tilsyn og evt. revidering.

30 min

Drøft.

Skolearrangementer
For nogle år siden blev skolefesterne erstattet af åbent hus dage, hvor børnene kan
vise deres læringsprojekter til forældre og andet godtfolk. Årsagen til ændringen
var nedskæringer. Skolebestyrelsen valgte dengang, at skolens midler og
personaleressourcer var bedre givet ud til læringsforløb for børnene frem for
planlægning og deltagelse i skolefester som ”vagter”. På det tidspunkt havde skolen
lige knap nok personaleressourcer nok til ”én lærer - én klasse - én time”.
Skolefesten efterspørges dog ind imellem. Vi drøfter, hvad der skal til, for at kunne
holde skolefest igen, hvad en evt. skolefest kan indeholde, og hvordan den vil
kunne blive arrangeret. Oplæg ved Michael.
Vi drøftede mulighed for at starte en forældreforening, der kan stå for bl.a. skolefest
arrangementer. Vi skal være opmærksomme på, at vi med sådan et initiativ ikke
kannibaliserer de mange andre gode arrangementer, der laves for børnene i fx
klasserådene og i idrætsforeningerne. En kombination af klasse arrangement og skole
arrangement kan være en god tilgang.
Michael undersøger Lyshøjskolens konstruktion af forældreforening. Drøftelsen tages op
på kommende møde.

5 min

Beslut.

Forslag om nye mødedatoer
Se forslag til ændringer i mødedatoerne herunder.
Michael takker for imødekommelse af hans forespørgsel om at flytte datoerne.
Datoerne er konfirmeret.

10 min

Orient.

Evt.
Herunder nyhedsbrev:
Karen sender de ting til Brian, der er aftalt: den nye bestyrelse og information om
legeplads i Højhusets skolegård.
Til et kommende møde vil Michael gerne undersøge muligheden for at lave ”selvstyrende
skole” ud fra nyligt oplæg fra undervisningsminister og statsminister.
På et kommende møde desuden punkt om brug af vikarer jf. ovenstående samt punkt
om forældreforening.

Mødedatoer i Skolebestyrelsen
Torsdag 23-08-2018

Tirsdag 18-09-2018

Onsdag 31-10-2018

Tirsdag 11.12.2018

Onsdag 23.01.2019

Tirsdag 26-02-2019

Torsdag 21.03.2019

Onsdag 01-05-2019

Torsdag 13.06.2019

