Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
29. august 2017

Referat - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 29. august 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:

Ikke valgt endnu

Medarbejdere:

Elsebeth Buur Laugesen, Irene Holm

Ledelse:

Niels Lynggaard, Bente Nørskov

Afbud fra:

Anne Mette Værum, Per Søndergaard Mathiesen, Minna Jokumsen.

Referent:

Bente Nørskov

Punkt Dagsordenspunkt
236

Godkendelse af dagsorden
og referat fra seneste møde

237

Siden sidst Meddelelser og status

Dagsordenstekst

Proces

Elever

SFO

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline

17.00

Dagorden og referat blev godkendt.

17.05

Velkommen til Lykke Hilfeldt, som er indtrådt i
skolebestyrelsen i stedet for Peter Thomsen.
Lykke Hilfeldt er forælder til 2 elever på 6.
årgang.
Meddelelser og status elever:
Elevrådet har holdt det først møde og har
konstitueret sig. Formand blev Alexander fra 6.a
og næstformand blev Sofie Marie 6.b. Elevrådet
deltager på næste skolebestyrelsesmøde.

Medarbejdere/afdelinger

SB/ Forældre

Elevrådet laver en fodboldturnering for 3.-4.
årgang og 5.-6. årgang inden efterårsferien.
1
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Ledelse
Kommende forældremøder – hvem fra
skb. deltager i hvilke møder.

Madordning tages op i elevrådet til drøftelse,
inden det sættes på dagsordenen til næste
skolebestyrelsesmøde.
Meddelelser og status SFO:
Rigtig god start på skole/SFO-året. Der er over
100 børn og der bliver ved med at komme nye.
Der bliver sparet på budgettet, samtidig med at
SFO skal være et trygt og dejligt sted at være,
hvor børnenes alsidige udvikling, behov og
interesser tilgodeses.
Meddelelser og status medarbejdere/afdelinger:
5. årgang er i gang med et forsøg med løbebånd
på 2,5 km hver dag skiftevis op til 10 eller 12
pausen. Forsøget kører frem til efterårsferien.
1. årgang har et bånd hver dag inden 12 pausen,
hvor eleverne kan vælge mellem forskellige
aktiviteter, som de selv har været med til at
bestemme. Dette for at ”lette” overgangen fra 0.
klasse til 1. klasse.
3. årgang skal på lejrtur til ”knolden” i uge 38. Der
afsluttes med forældrekaffe.
6. årgang glæder sig til Bornholmerturen. Der
øves på at gå langt.
Morgensang foregår om fredagen for 2. - 6.
årgang i samlingssalen og 0. – 1. årgang i ny aula.
Den 1. fredag i hver måned samles alle eleverne i
samlingssalen. Dette kører frem til medio
september, hvorefter lærerne og ledelsen
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evaluerer på denne struktur for morgensang.
7 lærere har været på 2 uddannelsesdage som
teamkoordinator. Det var 2 gode dage, som gav
rigtig mange drøftelser og refleksioner, der
tilsammen skal munde ud i det videre arbejde i
hvert PLF team.
Meddelelser og status SB/ Forældre:
Ingen bemærkninger.
Meddelelser og status ledelsen:
Der er skolefoto d. 11. september med firmaet
"mester-skud". Der kommer info herom på
forældreintra.
Vi har fået en sekretærpraktikant – Linette – som
skal være på skolen i 8 uger.
Der har været 5 års eftersyn på skolens
bygninger. Der er lavet udbedringer. Det har især
drejet sig om vinduer og døre, samt udluftning
ved servicerummet.
Torsdag d. 28. september er der aktivitetsdag for
alle elever ”bevæg dig for livet”. Aktivitetsdagen
er arrangeret af Valsgård gymnastikforening. Der
kommer info herom på forældreintra.
Alle 1. - 6. klasserne er inviteret til at deltage i
"håndboldkaravanen" - håndbolddag i hallen af
Valsgård IF 83 håndbold. Der kommer mere info
på intra senere.
Der er kommet lovkrav om, at alle skoler skal
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have en anti-mobbe-strategi. Valsgård skoles
anti-mobbe-strategi er tilgængelig på skolens
hjemmeside. Strategien er hentet fra skolens
værdigrund.
Mellemtrinnet er med i et pilotprojekt "Frontread om bl.a. at øge elevernes læsehastighed.
Projektet igangsættes snart. Der kommer
information herom på forældreintra.
Vi er blevet spil-dansk-kommune. Det betyder, at
alle elever skal være med til at synge med fra nu af
på 17 sange i 17 uger i 2017.

Vi har fået udvidet køkkenet ved
personalerummet – alt er genbrugt fra det gamle.
Dog nyt gulv.
Biblioteket er flyttet op i 3. klassernes gamle
lokaler ved ny aula. Det betyder samtidig, at vi
har fået frigjort samlingssalen.
Der har været elev-tilgang. 4 nye elever, som er
kommet fra andre skoledistrikter.
Skolebestyrelsen deltager som repræsentanter
ved forældremøderne:
Ulrik Leth 1. årgang. Torsdag d. 14. september
kl. 19-21.
Per Mathiesen 3. og 5. årgang. Mandag d. 4.
september kl. 19-21.
Minna Jokumsen 4. årgang. Torsdag d. 28.
september kl. 19-21.
Helle Wolder 0. årgang. Mandag d. 25. september
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kl. 19-21.
Helle Wolder 6. årgang. Onsdag d. 6. september
kl. 19-21.
Der er ikke aftalt repræsentant på 2. årgang.
Mandag d. 18. september kl. 19-21.
Helle laver et fælles skriv og sender ud til alle
skolebestyrelsesrepræsentanter om, hvad der
informeres om på forældremøderne.
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Evaluering af dialogmøde
Forvaltningen lægger op til, at vi
med Børne- Familieudvalget fremsender evaluering af form og
den 17. august 2017
indhold.

Drøftelse

17.30

Ønske om mere tid til dialog og mindre tid med
oplæg. God aften og god dialog ved bordet
sammen med Bymarkskolens skolebestyrelse.
Ønske om at punkterne på den udsendte
dagsorden er mere detaljeret.
Helle sammenfatter og sender skolebestyrelsens
evaluering til forvaltningen.

239

Aktivitetskalender 2017 –
2018 – orientering om PLC
og PLF – mødekalender i
den forbindelse

Kort gennemgang af intern kalender
og orientering om, hvordan vi har
organiseret arbejdet vedr. PLC og PLF i
dette skoleår.

Orientering og
drøftelse

17.40

Skolefesten bliver d. 20. juni 2018 for
mellemtrinnet og 21. juni 2018 for indskolingen.
Orientering om opstart af PLF (professionelle
læringsfællesskaber). PLF er et 2 årigt
udviklingsprojekt for alle skoler i MFK, som er
finansieret af Mærsk. Der er fokus på
teamsamarbejde om elevernes læring.
Orientering om PLC og vejledernes funktion.
Vejlederne kan være med i undervisningen, så
der tænkes vejledning før, under og efter.
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Tilbagemelding vedr.
Onsdag den 9. august havde
læringsdialog med skolechef skoleledelsen læringsdialog med

Orientering og
drøftelse
5

18.00

Her blev trivselsmålingerne for indskolingen og
mellemtrinnet drøftet. Det er fine resultater, som
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– herunder orientering om
seneste statusrapport

skolechefen. Dialogen tog afsæt i
seneste statusrapport, og der var
fokus på, hvad status var i forhold til
vores indsatsområde, som er PLC/PLF
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Afkortning af skoledagene
på mellemtrinnet –
tolærerordning m.m.

Skolen har af skolechefen fået tilsagn
om at måtte afkorte skoledagene på
mellemtrinnet med to ugentlige timer,
så alle skolens elever hver dag møder
fra 08.15 til 14.15. Hvilke
opmærksomhedspunkter giver det
anledning til.
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Bestyrelsessamarbejde med Der ønskes en drøftelse af, hvilke
Bymarkskolen og Søndre
initiativer vi kan sætte i værk i
Skole
forhold til et øget samarbejde
mellem de tre skoler.
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Eventuelt

244

Kommende møder

vi vil have fokus på at fortsætte med at kunne
bevare.
Statusrapporten for 15/16 blev drøftet i forhold
til elevernes progression.
Orientering og
drøftelse

18.15

På næste afdelingsmøde for mellemtrinnet vil der
blive drøftet opmærksomhedspunkter i forhold til
evaluering af afkortning af skoledagene.
Der skal være opmærksomhedspunkter fra både
skolebestyrelsen og lærerne. Skolebestyrelsen
drøftede muligheden for spørgeskema til
forældrene.

Orientering og
drøftelse

18.45

Øget samarbejde de 3 skoler imellem kunne
være: i forhold til overleveringer og overgang til
Søndre skole.
Det kunne være i forhold til fagligt indhold –
koordinering.

18.55

Kommende møder:

18.30

6

Helle laver invitation til de 2 andre bestyrelser.
Der kunne måske arbejdes sammen med
Bymarkskolen om opmærksomhedspunkter i
forhold til afkortning af skoledagen.
Ingen bemærkninger.

27.09.17 – 02.11.17 – 12.12.17 – 24.01.18 –
20.03.18 – 18.04.18 – 17.05.18 – 19.06.18

