- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelsesmøde
Mødedato:

Mødested/lokale

29. august 2019

Personalerummet

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

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

Direkte telefonnr.

Karen Buhl Johannsen

75 85 80 33

5 min

10 min

5 min

20 min

15 min

20 min

Orient.

Nyt fra elevrådene
Det store elevråd er repræsenteret af Silje som i forrige år. Elevrådet er trådt
sammen og er konstitueret. De har lagt møderne så de passer mellem
skolebestyrelsens møder. De melder sig muligvis ind i organisationen Danske
Skoleelever. De har taget fat i drøftelsen om de store elevers udgang til Rema –
hvilke muligheder der er, for at eleverne kan bibeholde ordningen på en god
måde.
Det lille elevråd er endnu ikke trådt sammen.
Orient.
Nyt fra skolen
Det nye ringesystem er sat i gang.
Om 14 dage tager hele det pædagogiske personale på pædagogisk døgn. Det
betyder, at SFOen er nød-bemandet fredag den 13. sep. og forældrene er gjort
opmærksomme på dette.
Vi er kommet godt fra skolestart.
Skolegården er taget godt imod. Der er en vandpyt i midten, der skal ses på.
Silje fra bestyrelsen er blevet ansat som ungejournalist i Vejle Kommune.
Drøft
Forældremøderne
Deling af erfaringer fra besøg på møderne.
Det glippede med besøg fra et bestyrelsesmedlem til 1. årgangs forældremøde.
Anna Grethe fortalte om SBs arbejde og om skolebestyrelsesvalget.
Drøft
Forretningsorden
godkend Forslag ved Maria og Susanne
Bilag
Forslaget er taget til efterretning
Godkend Skolebestyrelsens årshjul
NB: ansvar for principperne er fordelt på baggrund af skriftlige tilbagemeldinger før
mødet.
Bilag
Ansvaret for revidering af principperne er fordelt. Karen beder om, at man tager
kontakt til hende og/eller Anna Grethe ved spørgsmål om indholdet.
Elevrådet er bedt om at drøfte skolens anti mobbe politik til udtalelse på det
kommende møde.
Årshjulet er godkendt.
Orient,
Elevtrivsel – rapport fra trivselsundersøgelse
tilsyn
Bilag
Anna Grethe gennemgik rapportens hovedoverskrifter.
Det er generelt status quo i trivsel fra målingen sidste år. Nogle resultater er lidt
bedre, nogle er lidt dårligere. Det har ikke været muligt endnu at lave
sammenligninger med et landsligt gennemsnit.
Trivselsrapporten vil i de kommende måneder blive behandlet i årgangsteamene,
og forældrene vil blive orienteret om klassernes trivselsplaner af deres børns
lærere og pædagoger.

20 min

Drøft

5 min

Orient.

I januar dagsordensættes skolens opfølgning på trivselsarbejdet og den konkrete
rapport i skolebestyrelsen.
Hvis der kommer materiale til sammenligning tages dette også med.
Henvendelser fra forældre til bestyrelsen
 Svømning
 Vandautomater
 Skolens handicapvenlighed
Håndtering af de tre henvendelser drøftes
Der laves udkast til svar på henvendelserne, der tages med på kommende møde.
Evt.
Emner til evt. bedes gives til Karen eller Susanne før mødet af hensyn til planlægningen
af tiden.
Susanne har tilbudt skolens faciliteter til et børne- og unge udvalgets møder. Vi
vil gerne vise vores nye legeplads stolt frem. Der er ikke kommet noget ud af
henvendelsen.
Forslag til drøftelse på kommende møde: Brug af cykelhjelm.

