Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
26. september 2018

Referat fra møde i Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole – onsdag, den 26. september kl. 17.00 - 19.00
Bestyrelsens sammensætning:
Forældre:

Minna Jokumsen (formand), Per Søndergaard Mathiesen (næstformand), Louise Højer Mikkelsen,
Dorthe Klok, Ane Nørøxe, Mai Lindø Hansen, Birgitte Ø. Bartholomæussen

Elever:

Det undersøges, om elevrepræsentanterne er blevet valgt

Medarbejdere:

Elsebeth Buur Laugesen, Irene Holm

Ledelse:

Bente Nørskov

Afbud fra:

Elsebeth, Louise var også fraværende.

Referent:

Gitte Kramer

Forplejning:

Der serveres en let anretning

Punkt

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

1

Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse
referat fra seneste
møde

Dagsorden til dagens møde
forelægges til godkendelse
Det indstilles at referatet fra
mødet den 14. august og 6.
september godkendes og at
der følges op på beslutninger
truffet på seneste møde.
Det indstilles desuden, at det
drøftes, om formen på
referatet svarer til det, som
der er ønske om.

Godkendelse

17.00

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

Godkendelse og
opfølgning

17.05

Referat fra møderne den 14. august og 6. september blev
godkendt uden bemærkninger. Referaterne underskrives
ikke, da de journaliseres uden underskrifter i kommunens
elektroniske arkivprogram, SBSYS.

2

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline

Bestyrelsen besluttede, at formen på referaterne skal
være, som det var på seneste referat. Det vil sige, at der
ikke kun refereres beslutninger, men også beskrives, hvad
der har været drøftet. Det giver mulighed for at dem, der
læser referaterne, kan orientere sig om bestyrelsens
drøftelser og arbejde.
1
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Punkt

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

taler
samm
en om
planl
ægnin
g3

Siden sidst Meddelelser og
status

Elever

Orientering

3

Siden sidst Meddelelser og
status

SFO

3

Siden sidst Meddelelser og
status

Medarbejdere/afdelinger

3

Siden sidst Meddelelser og
status

SB/ Forældre

17.10

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra elever:
Der er ikke elever til stede. Elevrådet konstituerer sig
fredag, så vi forventer, at eleverne deltager næste gang.
Irene redegjorde for et punkt vedr. ”Lærernes dag”, som
skal på elevrådsmøde på fredag. ”Lærernes dag” er 5.
oktober. Ane, Minna, Dorthe og Birgitte skriver sammen
om planlægning.

Orientering

17.10

Meddelelser fra SFO:
Børnetallet i SFO er 120 børn. Der har tidligere været
refereret et højere tal. Det viste sig efterfølgende, at det
ikke var korrekt.

Orientering

17.10

Meddelelser fra medarbejdere:
Der er natur/teknologi uge, hvor der er events, som
klasserne kobles på. Temaet har været Afrika.
Der forberedes temauge i uge 41, som afsluttes med
motionsløb.
Meddelelser fra SB/forældre:
En forælder gør opmærksom på, at der er mulighed for at
søge fonde om tilskud til trafikveste.
Der er tidligere blevet taget en beslutning om indkøb af
veste med skolens logo. Der er stadig en del veste på lager,
som sælges for 20 kr.
Bestyrelsen diskuterede, hvad der kan gøres for at sælge
vestene og for at få opmærksomhed på, at det er en
mulighed at købe vestene. Irene får Michael til at lave
opslag om, at vestene kan købes igen – eksempelvis i uge
41. Vi går den mørke tid i møde, hvor det er vigtigt, at
børnene er synlige.
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Punkt
3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Siden sidst Meddelelser og
status

SB/ Forældre

Proces

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra SB/forældre:
Der har været en forælder henvendelse omkring de
automatiske døre i indskolingen. Den går på, at en pige har
fået armen i klemme i en af dørene. Det diskuteres, om der
er en tidsindstilling på dørene. Bente nævner episoden for
Kim.
Der er en forælder henvendelse vedr. det, at lektier lægges
op på opslagstavlen. Det foreslås, at lektier altid skal
lægges i lektiebogen, så opslaget ikke drukner i andre
opslag. Bente undersøger, hvordan praksis er, og hvilke
begrundelser, der er for det, og vil efterfølgende melde
tilbage til Skolebestyrelsen på det næste møde.
Opslag på opslagstavlen: Bestyrelsen drøftede kort skolens
praksis med at lægge opslag i Forældreintra fra
foreningslivet. Denne praksis skal fortsætte. Det er et
vigtigt samspil med blandt andet foreningslivet, som
Skolebestyrelsen ønsker bevaret. Forældrene roser, at
opslag samles for en uge, når det er muligt.
Et par forældre har henvendt sig omkring synlighed vedr.
bevægelse i undervisningen. Bevægelse er indlagt i fagene
og lærerne planlægger derfor undervisningen sådan, at der
er bevægelse med i undervisningsformen.

3

Siden sidst Meddelelser og
status

Ledelsen
Herunder nyt vedr. ansættelse
af Viceskoleleder

Meddelelser fra ledelsen:
Vedr. budget 2019-22 er punktet omkring forårs SFO taget
ud igen.
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Punkt
3

4

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Siden sidst Meddelelser og
status

Ledelsen
Herunder nyt vedr. ansættelse
af Viceskoleleder

Status på
madordning

Der ønskes en drøftelse af
skolens madordning for
eleverne

Proces

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra ledelsen:
Ansættelsesudvalget har haft en god proces omkring
udarbejdelse af job- og kravprofil. Job- og kravprofil er
sendt ud til ansættelsesudvalget, så de kan kommentere
på den, så udvalget er enig i profilen. Der er lagt vægt på at
få en person, som i sin personlighedsprofil passer ind i
ledelsesteamet. Der er udarbejdet tidsplan. Opslag
forventes offentliggjort i den kommende uge.

Drøftelse

Der har været en henvendelse fra Hobro Hallens Cafeteria
ang. levering af mad til skolens elever. Lige nu får skolen
mad fra Kylling & Co.
Bestyrelsen drøftede tilbuddet. Ordningen fra Kylling & Co.
er først lige kommet til at fungere som en on line bestilling.
Skolen har i forvejen et tilbud om at børnene kan købe
brød og udskåret frugt/grønt i 10 pausen (3 stykker for 2
kr.) og også brød i 12-pausen. Brødet bages af forældre i
5./6. årgang. Det er ikke kage og ikke hvidt brød. Et stykke
brød koster 3 kr. Overskuddet går til turen til Bornholm i 6.
klasse.
Det skal overvejes, hvor stor en administrativ byrde, der vil
være i håndtering af en madordning. Det besluttes, at
nuværende ordning skal fortsætte. Der er forslag om at
evaluere madordningen ved hjælp af et elektronisk
spørgeskema ca. omkring vinterferien i forhold til evt.
ændringer fra skoleåret 2019/20.
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Punkt
5

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Status på
Borgermøde

Gensidig orientering og
status/planlægning vedr.
Borgermødet 4/10

Orientering og
drøftelse

Beslutning, ansvarlig og deadline
Tidspunktet er ændret til kl. 17-19.
Købmanden vil gerne bakke op om arrangementet ved
eksempelvis at sponsere kaffe og småkager.
Det undersøges, om der er en stor kaffemaskine på skolen,
der kan brygge mange liter kaffe.
Der sættes stole frem. Det er aftalt med teknisk afdeling.
Evt. justering af antal stole – måske kan der sættes en
ekstra stabel frem, hvis der bliver behov for det.
Opfordring til at deltagerne i mødet hjælper med at stable
stolene, når mødet er slut.
Borgerforeningen bakker også op om arrangementet.
Der har været dialog med Børnehaven om arrangementet.
Minna kontakter bestyrelsen i Børnehaven for at tale om
arrangementet, da Børnehaven ikke har været involveret
fra starten af, da bestyrelsen ikke lige havde tænkt på det.
Hvem byder velkommen? Minna afklarer det. Hvordan
med ordstyrer – og hvordan skal aftenen forløbe rent
praktisk. Minna undersøger, hvem der kan lede mødet og
sørge for, at der er en vis struktur.

6

Dialogmøde med
Udvalget for Børn
& Familie

Der holdes dialogmøde med
udvalget torsdag, den 29.
november kl. 18.30-20.30 på
Bymarkskolen.

Drøftelse og
beslutning af
temaer

5

Deadline for tilbagemelding er 30. oktober.
Bestyrelsen ønsker at drøfte inklusion og specialtilbud.
Bestyrelsen vil også gerne drøfte skolestruktur/
skoledistriktsgrænser.
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Punkt

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

6

Dialogmøde med
Udvalget for Børn
& Familie

Skolebestyrelsen skal drøfte,
hvilke temaer vores bestyrelse
ønsker at få med på dialogmødet – forslag skal indsendes

Drøftelse og
beslutning af
temaer

6

Mødet afsluttes
her på grund af
fremskreden tid
Årshjul

8

Eventuelt
Kommende møder

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline
I forhold til inklusion: Hvordan kan man skabe de bedste
rammer for de børn, der skal inkluderes. Hvordan får vi de
børn til at fungere i klasserne? I og S-klasserne blev nedlagt
– hvordan er det gået med de børn?

Inden afslutning nævnes det, at der er et ønske om, at
møderne helst ikke rammer de ulige uger.
Hvad er det, vi ønsker at
arbejde med i
Skolebestyrelsen? Hvad skal
vores fokus være?

Drøftelse og evt.
udarbejdelse af
årshjul

Punktet må udsættes

Orientering

Punktet nåede vi ikke

Kommende møder afholdes
på følgende datoer

8. november 2018
11. december 2018 - 30. januar 2019
14. marts 2019 - 30. april 2019
15. maj 2019 - 13. juni 2019
Overdækning på den lille legeplads
Legeplads
Orientering om skolens indsatsområder i dette skoleår

Punkter til
kommende møder

6

