- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelsesmøde
Mødedato:

Mødested/lokale

26. februar 2019

Personalerummet

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

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

Direkte telefonnr.

Karen Buhl Johannsen

75 85 80 33

10 min

Orient.

Nyt fra elevrådene
Astrid og Silje fortæller om, hvad der sker i elevrådene.
Det lille elevråd har ikke holdt møde siden sidst.
De store er i gang med Mammut turneringer. Desuden har elevrådet talt om
trivselsdag. Elevrådet ønsker, at Skolebestyrelsen taler om man kan regulere
skoledagens længde i udskolingen, idet der ikke er meget tid efter skole til andre
ting.

10 min

Orient.

Nyt fra skolen
Vi er i den periode, hvor kommende skoleår skal planlægges. Aktuelt er vi midt i
ressourceberegningerne. Det er muligt, at vi ligesom de foregående år får to 9.
klasser i stedet for de nuværende tre 8. klasser.
Når vi sammenlægger klasser tager vi højde for, at der kan være behov for flere
lærerressourcer.
I kommende 0. klasse er der 40 børn tilmeldt. To små klasser.

30 min

Drøft
og
beslut.

Forældre tilfredshedsundersøgelse
Præsentation af resultatet og drøftelse af bestyrelsens næste skridt
Når rapporten lægges på intra følges den af en kort vurdering af rapportens
resultat og orientering om det videre arbejde.

30 min

Drøft.

Nye beslutninger fra Borgen
skoledagens længde, faste valgfag, håndværk og design.
Orientering om, hvor langt skolen er i drøftelsen af muligheder og drøftelse af
næste skridt.
Der er bl.a. følgende emner:
Indskolingens skoledage bliver forkortede i det kommende skoleår. Der ud over
bliver det muligt at forkorte skoledagen i mellemtrinnet og i udskolingen. Den
præcise tekst om hvordan man kan forkorte dagen kommer meget snart.
Valgfagene låses i bestemte fag af to års længde og skal afsluttes med prøve i 8.
klasse. Vi tager punktet op igen på de kommende møder, så skolebestyrelsen kan
følge med og arbejde med i planlægningen.

15 min

Tilsyn

Fraværsregistrering
Indkommen statistik på elevfravær på Vinding Skole.
Anna Grethe orienterede om hvordan skolen og kommunen håndterer
elevfravær.

15 min

Tilsyn

Skolevejsundersøgelse
Præsentation af kommunens skolevejsundersøgelse
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/trafik-og-parkering/trafiksikkerhed/oensker-ogprojekter-i-trafikken/
og https://www.vejle.dk/media/15759/vejletrafiksikkerhedsplan201820_populaerudgave_050218.pdf
Der er lokalt lavet nogle forbedringer på Vindingvej, ved krydset
Nygårdsvej/Vindingvej og ved tennisbanerne. En rundkørsel mellem skolen og
hallen er på vej.

10 min

Orient.

Evt.
Når skolegårdens anden del skal laves, laver skolen nød-skolegård på P-pladsen.

Kommende punkter:
Planlægning af kommende skoleår
En indføring i, hvordan vi planlægger, og hvor langt vi er i processen
Mobning
Hvordan håndterer skolen mobning, og hvad kan vi arbejde videre med.
Skolens, elevernes, forældrenes ansvar og handlinger for at forhindre mobning.
Skolens fysiske rammer
Forældretilfredshedsundersøgelsen
Hvor ser ledelsen, der skal dykkes ned i rapporten.
Højhuset
En præsentation af arbejdet og livet i mellemtrinnet. V. Mikkel.
Brug af vikarer i indskolingen og orientering til forældre herop

udvikling i fravær i Vejle Kommune baseret på antal fraværsdage i første halvår af skoleåret 2017-18 og
første halvår af skoleåret 2018-19.
Vejle Kommune

Vinding Skole

2017-18 (aug-dec)

2018-19 (aug-dec)

2017-18 (aug-dec)

2018-19 (aug-dec)

Fravær i alt

4,42%

4,87%

4,34%

3,91%

Sygdom

2,27%

2,64%

3,29%

2,62%

Lovligt fravær

1,50%

1,81%

0,93%

1,16%

Ulovligt fravær

0,65%

0,42%

0,12%

0,12%

