- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelse
Mødedato:

31. oktober 2018

Mødested/lokale

Personalerummet

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

Deltagere: Kirsten Thomsen, Michael Hørup Møller, Maria Østervig Stefansen, Maria Balle Glismand, Susanne
Søndergaard, Brian S J Larsen, Signe Erbs Nørholm, Nanna Skaarup Andersen, Lene Borup, Astrid 6.b, Mikkel Terp
Hansen, Anna Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen
Fraværende: Jan Møller Nørgaard, Silje 8.a,
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Karen Buhl Johannsen

75 85 80 33

2min

Beslut.

Godkendelse af referat fra forrige møde
Godkendt

10 min

Orient.

Nyt fra elevrådene
Astrid præsenterede sig selv. Det lille elevråd har holdt møde og har hørt om skolegården.
De har konstitueret sig med Astrid som formand. De mødes ca. en gang om måneden.
Silje var ikke til stede, men har givet KB mundtlig referat af forrige elevrådsmøde:
Det store elevråd har talt om afholdelse af en trivselsdag og vil spørge i klasserne om de
har forslag til aktiviteter til denne.
Mammut turneringen blev drøftet – de har snakket om regler og at der skal være to 9.
klasse elever og en lærer/pædagog til at dømme i fællesskab, de har desuden aftalt at
lave spilleplan og plakater.
Sidst har de talt om brug af den nu lukkede bod – måske kan elevrådet stå for at der
nogle gange i året sælges fx risengrød eller fastelavnsboller.
De har konstitueret sig med Silje som formand.
Skolebestyrelsen roser initiativet med en trivselsdag for udskolingen.

10 min

Orient.

Nyt fra skolen
Herunder nyt om skolegård.
Vi har fået bestilt og skal gennemgå kontrakten torsdag. Vi begynder med boldbaner. Vi
vil gerne have forældre til at rive den anden del af lejepladsen ned, når vi når dertil.
Emneuge i SFO om efterår. Første gang i mange år, at der køres emneuge i SFO.
Terminsprøver i 8. og 9. i uge 46.
Udveksling i Holland i 5 dage med et valghold på 18 elever (Erasmusprojekt).
Susanne og Karen har været til dialogmøde med det politiske udvalg. Oplæg ved
skolechefen og ved udvalgsformanden. Budgetforlig gennemgang. En lang drøftelse om
tobaksrøg på folkeskolerne og i kommunen generelt. Drøftelse af budgetforliget. I løbet af
aftenen forlod flere af politikerne mødet.

10 min

Beslut

Skolebestyrelseskursus
I stedet for deltagelse i kommunens 2. del af skolebestyrelseskurset har vi aftalt
med Lars Jespersen, at han vil komme til os og afholde en kursusaften.
Hvornår skal det være? Forslag til tidspunkter aftales.
Karen indbyder Lars Jespersen til kommende skolebestyrelsesmøde den 11. december.
Alternativt til mødet i januar.

40 min

Drøft

Drøftelse af en forældreforening som mulighed for at engagere forældre
i praktiske ting på skolen (som fx skolefest og arbejdsdage)

Michael har undersøgt Lyshøjskolens forældreforenings konstruktion.
Vi drøfter mulighed for at starte en forældreforening, der kan stå for bl.a. skolefest
arrangementer og aftaler næste skridt.
Lyshøjskolen har desværre ikke en forældreforening længere, så de kunne ikke bidrage
med viden om dette.
Michael fremlagde et bud på, hvilke opgaver en forældreforening kunne tage sig af og
hvordan man kunne samle opgaverne i en opgavebank, så man bevarede overblikket.
Det er vigtig for forældreforeningen, at der er god kommunikation til
klasseforældrerådene.
Hvordan får man forældre til at melde sig til foreningen?
Det er vigtigt, at det ikke er selvskrevet at skolebestyrelsesmedlemmerne også skal være
forældreforening. Initiativet skal dog måske i første omgang komme fra SB.
Det er vigtigt at vide hvad er Formål og Mål for, eller en anden form for fortælling om,
hvorfor vi vil have sådan en forening, før vi begynder at lave organisationsdiagram og
sætter ansvarshavende på.
Man kan lave en aktionsgruppe for hver aktivitet i stedet for en forening med mange
arrangementer.
Vi vil begynde med en enkelt aktivitet og se hvad der sker i forhold til engagementet og
deltagelse fra forældrene.
Michael tager kontakt til Jan i forhold til initiativ vedr. nedrivning af legeplads. Både det
praktiske og fortællingen om, hvorfor/hvordan vi vil engagere forældrene i dette. Det tages
på kommende skolebestyrelsesmøde. Bilag til punktet tilgår med dagsordenen.
30 min

Orient.

Skolens brug af vikarer
præsentation af tal trukket i systemet vedrørende brug af vikarer på de enkelte
årgange. Uddybning og besvarelse af spørgsmål.
KB og AB præsenterede skolens brug af vikarer og et taludtræk på dette. Tallene er ikke
lette at læse, da de dækker over flere anledninger til vikardækning. Skolen bruger i første
omgang kendte voksne til vikardækning. Dernæst løse vikarer. Til langtidssygemeldinger
ansættes en fast læreruddannet vikar. I systemet intra kan man se mange fraværende
medarbejdere, den oversigt dækker over alt fra sygefravær til fridage, kurser og
mødevirksomhed i enkelte timer. Når man er fraværende som lærer/pædagog sender
man en vikarplan til vikaren for at opretholde undervisningens niveau.
Opfordring til at skolen bliver bedre til at fortælle forældrene, hvilke ting der er i spil når
eleverne har vikarer.

20 min

10 min

Orient.

Orient.

Nationale test
Orientering om lovgivningen vedr. de obligatoriske og frivillige nationale test, og
hvordan skolen bruger testene i arbejdet. Oplæg til senere drøftelse i
Skolebestyrelsen.
https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-ogtrivselsmaaling/nationale-test/om-de-nationale-test
udsættes til kommende møde.
Evt.

