Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
11. december 2018

Referat fra møde i Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole den 11. december 2018
Bestyrelsens sammensætning:
Forældre:
Elever:
Medarbejdere:
Ledelse:
Afbud fra:
Referent:
Forplejning:
Punkt

Minna Jokumsen (formand), Per Søndergaard Mathiesen (næstformand), Louise Højer Mikkelsen,
Dorthe Klok, Ane Nørøxe, Mai Lindø Hansen, Birgitte Ø. Bartholomæussen
Freja Kramer Harritsø 5.b (afbud). William Fisker Thorsen 5.a
og suppleant Marie Schoubo Ørsnes Pedersen, 6.b deltog som elevrepræsentanter.
Elsebeth Buur Laugesen, Irene Holm
Bente Nørskov
Irene. Louise var forsinket og er til stede fra punkt 3 fra emnet: ”Lektier”.
Gitte Kramer
Der serveres en let anretning kl. 17 ved mødets start (stjerneskud)

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

0
1

Let anretning
Godkendelse af
dagsorden

Vi starter med at spise
Dagsorden til dagens møde
forelægges til godkendelse

2

Godkendelse
referat fra seneste
møde

Det indstilles at referatet fra
mødet den 8. november
godkendes.
Opfølgning:
Tilbagemelding på forældreforespørgsel vedr. lektie på
intra (BN)

Proces

Tid

Godkendelse

Godkendelse og
opfølgning

Beslutning, ansvarlig og deadline

17.00
17.10

Godkendt uden bemærkninger.

17.15

Godkendt uden bemærkninger.
Der har været spurgt på afdelingsmøderne, hvordan lektier
meddeles til hjemmet. De enkelte årgangsteams har
besluttet, hvordan lektier meddeles, og hjemmene er
informeret om det. 1. august 2019 overgår vi til et nyt
system: ”Aula”. Det overvejes, om der til den tid skal være
en ensartet praksis.
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Punkt
3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Siden sidst Meddelelser og
status

Elever

Orientering

17.20

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra elever:
Der skal laves noget på legepladsen, da flere nuværende
redskaber på legepladsen er ved at rådne, da de er lavet i
træ. Elevrådsrepræsentanterne skal spørge rundt i
klasserne, om der er forslag til nye ting på legepladsen. De
spørger ind til, hvad der er populært, og hvad eleverne
gerne vil have og hvilke aktiviteter, der er populære i
frikvartererne.
6.b har været til Klar-parat-svar i Hadsund. Det var en
konkurrence i paratviden og klassen fik en flot delt 2. plads.
Elevrådet har lavet en ny banefordeling for multibanerne,
så der ikke bliver konflikter om, hvem der har ret til banen i
det pågældende frikvarter. Det er 3., 4. og 5. klasserne, der
bruger Multibanerne.
Eleverne fortæller om fællessamlingen, som nu er på ½
time hver uge. Der er mulighed for at fortælle om det, som
man har arbejdet med i klasserne. Blandt andet har 4
årgang fortalt om et tema om broer og 6. årgang om deres
projektuge. Der indøves musiknumre og andet, som
eleverne optræder med. Lige nu er der et ”Julemysterie”
om Bentes briller, der er blevet væk. Hver mandag får
eleverne ledetråde, som fører til en QR-kode med nye
oplysninger i form af video med eksempelvis interviews. I
denne uge har der været besøg af Hobro Garden og i
kommende uge optræder P-fagsholdet ”kor” med to
julesange. Der er en oplevelse af, at den nye form på
fællessamlingen fungerer rigtig godt. Det er lærerigt for
børnene at tale og synge og optræde for en stor forsamling
og en god fælles oplevelse for alle skolens elever.
Der er Lucia 13/12 og juleafslutning den 20/12, hvor
skoledagen slutter kl. 12.05.
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Punkt
3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Siden sidst Meddelelser og
status

SFO

Orientering

17.20

Medarbejdere/afdelinger

3

Siden sidst Meddelelser og
status

SB/ Forældre
Der er modtaget 2
forespørgsler. Det ene vedr.
lektier (hvad er skolens politik)
og en om skole-hjem-samtaler
(ønske om 2 skole-hjemsamtaler pr. år af 30 min.)

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra SFO:
Ingen meddelelser.
Meddelelser fra medarbejdere:
4. årgang havde julefrokost i går. Flere årgange holder
julefrokost. Det er en rigtig positiv oplevelse at spise
sammen i klasserne. Børnene nyder at spise sammen, og
der er også megen læring i det. Der er forskellig form for
juleaktiviteter i klasserne blandt andet julekalender,
nissevenner med mere. 1. årgang har været på Boldrup og
finde nissen og 3. årgang tager til den gamle by i Århus.

Orientering

3

17.45

Meddelelser fra SB/forældre:
Lektier:
I forbindelse med Folkeskolereformen var der tale om den
lektiefri skole. Det er ikke den virkelighed, som forældrene
oplever. Hvad er skolens holdning til/politik omkring
lektier? Ledelsen fortæller, at i forhold til læsning er det en
nødvendighed, at børnene læser hjemme hver dag, hvis de
skal blive dygtige læsere. På Valsgård Skole er skoledagen
forkortet for mellemtrinnet. Det betyder, at der skal læses
lektier hjemme. Det opleves, at lektier håndteres lidt
forskelligt på årgangene. Bestyrelsen drøfter for og imod
lektier. Henvendelsen tages med videre på afdelingsmøderne.
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Punkt
3

3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Siden sidst Meddelelser og
status

SB/ Forældre
Der er modtaget 2
forespørgsler. Det ene vedr.
lektier (hvad er skolens politik)
og en om skole-hjem-samtaler
(ønske om 2 skole-hjemsamtaler pr. år af 30 min.)

Orientering

Siden sidst Meddelelser og
status

Ledelsen
Tilbagemelding på
forældreforespørgsel vedr.
Chromebooks, ny
viceskoleleder, AULA

Orientering

17.45

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra SB/forældre:
Skole-hjem samtale:
Bente redegør for praksis, som det er nu. Hvis samtalerne
skal øges til 2 samtaler a 30 min., vil det være meget
ressourcekrævende. Der afholdes en del ekstra samtaler,
som er behovssamtaler. Det opleves desuden i forbindelse
med afholdelse af samtalerne, at forældre udebliver fra de
planlagte samtaler sådan, at der bruges ressourcer på at
vente på forældre, som ikke møder op. Det er en uskreven
regel, at ingen forældre møder op til samtaler og bliver
meget overraskede eksempelvis ved at få oplysninger om,
at noget slet ikke fungerer. Hvis der er problemer, vil
forældrene blive kontaktet. Konklusion: Der bliver ikke
ændret på nuværende "længde" af skole-hjem samtalerne,
da det vil være meget ressourcekrævende, og der altid er
mulighed for at afholde behovssamtaler

17.55

Meddelelser fra ledelsen:
Vedr. chromebooks: Der har været en henvendelse vedr.
chromebooks, hvor tastaturet ikke fungerer. Børnene vil
kunne få den pågældende chromebook byttet ud med en
bærbar computer, som vi har i reserve. Der vil ikke blive
udleveret en ny chromebook. Økonomisk kan det ikke
betale sig at reparere på chromebooks. Det er de
chromebooks, der er anskaffet først, som begynder at
svigte.
Der er skrevet ud om ny viceskoleleder. Simon kommer på
besøg på torsdag og præsenteres for personalet. Efter
nytår bliver Simon præsenteret for eleverne til første
fællessamling i 2019.
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Punkt
3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Siden sidst Meddelelser og
status

Ledelsen
Tilbagemelding på
forældreforespørgsel vedr.
Chromebooks, ny
viceskoleleder, AULA

Orientering

17.55

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra ledelsen:
Der har været repræsentanter med til temamøde om Aula.
Det var et foredrag om den gode kommunikation. Vi skal
gøre os overvejelser omkring, hvordan og hvor meget, der
informeres i Aula. Der blev på mødet redegjort for, at en
del forældre ikke læser de meddelelser, der kommer i
Forældreintra. Superbrugerne skal på kursus i februar.
Der er kommet høringsmateriale på udmøntning af
besparelse på specialområdet. Bestyrelsen skal beslutte,
om vi ønsker at indsende et høringssvar. Der har været
nedsat en arbejdsgruppe, som er kommet med forslag til
besparelser.
Der påtænkes følgende besparelser:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

At de centrale konsulentfunktioner nedlægges pr.
01.01.2019.
At Den Matrikelløse Skole nedlægges pr. 01.01.2019.
At AKT-tilbuddet og TF-tilbuddet på Assens Skole
omdannes fra heldagstilbud til almindeligt
specialtilbud pr. 01.08.2019.
At specialtilbuddene AKT, ADHD og K-klasserne
tildeles den samme takst pr. barn pr. 01.08.2019.
At alle visitationspuljens bidrag til specialtilbuddene
nedjusteres med 2,5% pr. 01.08.2019.
At fasetillæggene til specialtilbuddene nedlægges og
lægges oveni den gældende takst pr. 01.08.2019.

Skolebestyrelsen ønsker ikke at indsende høringssvar.
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Punkt

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

4

Evaluering af
dialogmødet med
Børne og
familieudvalget

Bestyrelsen bedes evaluere
det afholdte dialogmøde

Evaluering

18.05

Der har været repræsentanter med til dialogmødet. Der
blev blandt andet talt om, at nogle skoler har dispensation
til afkortning af skoledagen. Derudover blev der talt om
mange forskellige emner. Der bliver ikke rigtig konkluderet
på emnerne. Bestyrelsen kunne ønske, at der i højere grad
blev konkluderet eller samlet op, så deltagerne i
dialogmødet står tilbage med en fornemmelse af, hvilke
emner, som politikerne tager med sig fra mødet. Det er et
ønske, at konklusionen kommer fra politikerne – ikke fra
en medarbejder fra Forvaltningen.
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"Ny legeplads”

Der skal udpeges en
repræsentant til
legepladsudvalget, hvis SB
ønsker at være med

Tilbagemelding
på om SB ønsker
repræsentant

18.15

Der har været legepladsinspektion og en del af
redskaberne skal skiftes ud. Mange dele har en levetid på
2-3 år. Enkelte ting kan bestå, det er ”Supernovaen” – den
runde ting i skolegården, som man kan gå på. Desuden vil
de to rutsjebaner også kunne bruges på længere sigt. Der
er nedsat et legepladsudvalg bestående af Kim, Bente,
Michael, Elsebeth, Irene. Der vil desuden være
repræsentanter for elever, som ikke er fundet endnu.
Birgitte og Mai vil gerne deltage – evt. lidt på skift, så de
supplerer hinanden. Der vil ikke være så stort et budget.
Det påtænkes, at der arbejdes med et beløb i størrelsesordenen 500.000 kr., som finansieres via leasingaftale. Det
overvejes at søge fonde. Bestyrelsesrepræsentanterne ser
på noget materiale, der er modtaget vedr. søgning af
fondsmidler.
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Beslutning, ansvarlig og deadline
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Punkt
6

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Årshjul

Årshjul - udkast til et årshjul
uddeles på mødet. Drøftelse
af årshjul.

Drøftelse af
årshjul

18.25

Bilag: Årshjul

7

Eventuelt

Kommende møder

Orientering

Kommende møder afholdes
på følgende datoer

18.55

Beslutning, ansvarlig og deadline
Til mødet i januar skabes et overblik over, hvilke principper
skolen har. Bestyrelsen beslutter herefter hvilke
principper, der skal arbejdes videre med. Forud for januar
mødet skal bestyrelsen gøre sig overvejelser omkring, hvad
de gerne vil prioritere og også gerne søge inspiration i
forhold til principper på andre skolers hjemmesider.
Til mødet i januar skal budget 2019 også behandles. Vi
håber, at vi til den tid har mere overblik over
konsekvenserne af budgetvedtagelsen.
Det blev bemærket, at det var rigtig dejligt, at eleverne
deltog, og at de gjorde det godt.
4. februar 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
Evaluering af madordning omkring vinterferien 2019. Evt.
ændring med virkning fra skoleåret 2019-20.

Punkter til
kommende møder
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