- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelsesmøde
Mødedato:

19. september 2019

Mødested/lokale

Personalerummet

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

Deltagere: Jan Møller Nørgaard, Susanne Søndergaard, Nanna Skaarup Andersen, Maria Balle Glismand, Signe Erbs
Nørholm, Kirsten Thomsen, Maria Østervig Stefansen, Lene Borup, Mikkel Terp Hansen, Victoria 6.c, Anna
Grethe Bjerre, Karen Buhl Johannsen
Fraværende: Brian S J Larsen, Silje 9.a,
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Karen Buhl Johannsen

75 85 80 33

10 min

Orient.

Nyt fra elevrådene
Det er Victorias første møde i Skolebestyrelsen. Det lille elevråd er blevet konstitueret
med formand og næstformand. På deres første møde har de talt om bl.a. mobning og
mellemtrinnets elevers brug af den nye skolegård.
Silje var fraværende.

20 min

Beslut.

Princip for Aula og Min Uddannelse
Forslag til revidering af princip til godkendelse ved Susanne.
Se bilag
Der tilføjes en kort beskrivelse af AULA og af MinUddannelse i starten af princippet.
Under personalets ansvar udspecificeres, hvad der kommunikeres hvor.
Det rettede princip sendes ud via mail til godkendelse.

10 min

Beslut.

Forslag om koldvandsautomater til eleverne
På baggrund af forslag fra forældre, vedtagelse af svar på forslaget. ved Susanne
og Jan.
Forslaget drøftet og godkendt.

20 min

Drøft og
beslut.

Svømning i skolen
På baggrund af henvendelse fra forældre gennemgang af historik og status vedr.
svømmeundervisning på skolen, forslag til kommende praksis til drøftelse og
beslutning af næste skridt ved Anna Grethe.
Anna Grethe og Karen skriver svar på henvendelsen.
Vi løser svømmeudfordringen i år med ”svømmekurser”, og arbejder videre med
svømning på skemaet indenfor idrætsundervisningen til kommende skoleår for 4.
årgang.

40 min

Orient.

Gennemgang af skolens praksis mod mobning
Orientering om nuværende strategi og praksis forud for SBs arbejde med anti
mobbestrategi ved Mikkel og Karen.
 Definitioner
 Antimobbestrategi
 Handleplanerne
 Kommunens indsats og handleplan
 Praksiseksempler
Se bilag
Karen gennemgik skolens antimobbe strategi og handleplan, og Victoria gav eksempler
på trivselstiltag, Mikkel eksemplificerede konflikt- og mobningstyper samt samarbejdet
om børnenes trivsel.
Jan laver forslag til revidering af skolens strategi mod mobning.

10 min

10 min

Orient.

Nyt fra skolen
Skolen får besøg fra Holland i kommende uge – vores udvekslingshold.
Vi får også besøg af en delegation lærere mandag.
Motionsdag forude.
Skolen går i gang med at planlægge renovering af indskolingens skolegård.
Evt.
Emner til evt. bedes gives til Karen eller Susanne før mødet af hensyn til planlægningen
af tiden.
Det foreslås, at gårdvagterne i mellemtrinnet får veste på, som de har fået det i
Uglebos gård, så de er letter at få øje på.

