- Vinding Skole

Emne: Skolebestyrelsesmøde
Mødedato:

1. oktober 2020

Mødested/lokale

personalerummet

Mødetidspunkt kl.

18.30

Forventet sluttidspunkt kl.

20.30

Deltagere: Maria Balle Glismand, Jan Møller Nørgaard, Kirsten Thomsen, Susanne Søndergaard, Rikke Sand
Dalengaard, Lisbeth Vesterager, Lene Borup, Mikkel Terp Hansen, Victoria 6.b, Chanel 8.b Anna Grethe Bjerre,
Karen Buhl Johannsen
Fraværende: Maria Østervig Stefansen, Signe Erbs Nørholm,
Evt. afbud bedes meddelt til

Direkte telefonnr.

Karen og Susanne

75 85 80 33

18.30

Velkommen til elevrådsrepræsentanterne i Skolebestyrelsen
Victoria 6.b og Chanel 8.b er elevrådsformænd i henholdsvis det lille og det store elevråd.

18.40

Beslutning

Forretningsorden for Skolebestyrelsen revideres
Herunder træffes beslutning vedr. valgperiodernes længde for forældrevalgte.
1. Valgperiodens længde
1.1. Valgperioden for forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen er 2
eller 4 år.
Bilag
Vi besluttede, at valgperioden for forældrevalgte er fire år med forskudte valg. Dvs.
Lisbeth og Rikke er valgt for 4 år, hvis de ønsker det.
Forretningsordenen er godkendt.

19.10

Orientering
og
drøftelse

Læseindsats på Vinding Skole – oplæg ved Anna Grethe
Herefter drøftelse af svar fra SB på forældrehenvendelse.
Bilag
Anna Grethe Gennemgik skolens handleplan for læseindlæringen og afdækning af
læsevanskeligheder.
Det hænder, at der er elever, der vurderes ordblinde ret sent, når de fx når
ungdomsuddannelserne. Dette skyldes, at teksterne på et tidspunkt bliver så
vanskelige, at eleven ikke længere kan klare sig med de strategier og værktøjer, de
ellers har benytte sig af i folkeskolen.
Vi vil på skolen selvfølgelig gerne opdage alle elevers evt. vanskeligheder, mens vi har
dem.
Drøftelse af, hvordan man kan bakke op om læsning i skolen – også i de store klasser.
Tilbagemelding på brevet til Skolebestyrelsen:
Susanne og lederne skriver svar på henvendelsen fra Skolebestyrelsen.
Herunder henvisning til at den pågældende forældre henvender sig til skolens ledelse
hvis et svar der er mere konkret på datteren ønskes.

19.50

Drøftelse

Oplæg til hvordan SB kan arbejde med talentarbejdet på et kommende møde
Ønske om at der foldes mere konkret ud, hvordan man arbejder med talentarbejde
på skolen. – De forskellige måder. Redegørelse fra lederne.

20.05

Orientering

Orientering fra skolen
Vi har haft A-uge.

20.15

Orientering

Status på Corona situationen
Vi har haft et tilfælde af coronasmitte i 9. årgang. Der var et problem i Aula med
orienteringen til 0. årgangs forældre.
Vi har været nødt til at aflyse 8. klasses lejrskole. Vi vil gøre hvad vi kan for at
gennemføre en lejrskole senere eller noget lignende.
Motionsdagen er arrangeret med hensyntagen til coronasmitte.
Vi er i gang med at organisere influenzavaccine af personalet.
Spørgsmål: Hvis en klasse sendes hjem, hvordan forgår så undervisningen?
Svar: I tilfældet med 9. klasse blev de undervist online.
Opfordring fra SB om forældrene kunne få en skrivelse ud med hvordan skolen har
planlagt at håndtere smittetilfælde, så man er forberedt på dette.

20.20

Evt.
Ingenting under evt

