Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
13. december 2017

Referat - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - onsdag den 13. december kl. 17.00 - 19.00
Bestyrelsens sammensætning:
Forældre:

Helle Wolder Christiansen (formand), Ulrik Leth (næstformand), Louise Højer Mikkelsen,
Lykke Hilfeldt, Anne Mette Værum, Minna Jokumsen, Per Søndergaard Mathiesen

Elever:

Alexander, 6.A, Sofie Marie, 6.B

Medarbejdere:

Elsebeth Buur Laugesen, Irene Holm

Ledelse:

Niels Lynggaard, Bente Nørskov

Afbud fra:

Alexander og Sofie Marie

Referent:

Bente Nørskov

Punkt Dagsordenspunkt
263

Godkendelse af dagsorden
og referat fra seneste møde

264

Siden sidst Meddelelser og status

Dagsordenstekst

Proces

Elever

Orientering

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline

17.00

Dagsorden og referat fra sidste møde blev
godkendt.

17.05

Meddelelser fra elever:
Ingen meddelelser fra eleverne grundet afbud.
Meddelelser fra SFO:
Ingen bemærkninger

SFO

Meddelelser fra medarbejderne/afdelingerne:
Der har været indkaldt til møde for alle
medarbejderne med henblik på ønsker til profil
for kommende ansættelse af ny skoleleder.

Medarbejdere/afdelinger

6. årgang har haft besøg af forfatter Mette
Finnerup.
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SB/ Forældre

Der har været samtale med eleverne på årgangen
i forhold til brugen af mobiltelefoner i
frikvartererne, da lærerne oplever, at eleverne
bruger de sociale medier.

Ledelse

I indskolingen er flere af klasserne med i ulandskalenderen.
Der har været Lucia i dag. Opført af 4. årgang.
Rigtig mange forældre var mødt op - dejligt.
Meddelelser fra SB/forældre:
Skolebestyrelsens forslag til ny børnepolitik er
indsendt til Børn- og familie udvalget.
Meddelelser fra ledelsen:
Der blev informeret om sidste skoledag før jul.
Der udsendes info herom på forældreintra.
Ledelsen har taget hul på læringsdialogerne med
alle årgangene.
Der afholdes julefrokost for personalet fredag d.
15. december.
Niels orienterede om skolens nedgang i elevtal og
fortalte om konsekvenserne heraf (overtal af
lærere). Først i det nye år vil der blive taget hul
på processen heromkring.
265

Ansættelse af ny skoleleder
Pr. 1. september 2018

Besøg af skolechef, Stefan Møller
Christiansen. Stefan vil fortælle om
procedure og tids- og procesplan.

Orientering og
drøftelse

2

17.30

Skolechef Stefan Møller Christiansen og
kommunikationsmedarbejder fra Center for Børn
og Familie Louise Skovhus fortalte om tids- og
procesplanen i forhold til ansættelse af ny
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skoleleder. Skolebestyrelsen og skolens MED
udvalg mødes mandag d. 8. januar for at aftale
nærmere vedr. ansættelsesudvalg og processen.
266

Dialogmøde – Kulturskolen
og skolebestyrelserne

267

Eventuelt

268

Julefrokost

269

Kommende møder

Der er inviteret til dialogmøde onsdag
den 31. januar fra kl. 17.00 til 20.00.
Stedet er ikke meldt ud endnu.

Orientering

18.15

Ulrik og Bente deltager.

Orientering og
drøftelse

18.20

Ingen bemærkninger

18.25

Kommende møder:

19.00

3

24.01.18 – 20.03.18 – 18.04.18 – 17.05.18 –
19.06.18

