Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
23. maj 2017

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 23. maj kl. 17.00 - 19.00
Bestyrelsens sammensætning:
Forældre:

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

Elever:
Medarbejdere:

Pernille Vestergaard og Frida Sveistrup
Søren Ramlau-Hansen, Irene Holm

Ledelse:

Niels Lynggaard, Bente Nørskov

Afbud fra:

Per Søndergaard Mathiesen og Louise Højer Mikkelsen (Frida Sveistrup og Pernille Vestergaard
fraværende grundet OL dag)

Referent:

Bente Nørskov

Punkt Dagsordenspunkt
218

Godkendelse af dagsorden
og referat fra seneste møde

219

Siden sidst Meddelelser og status

Dagsordenstekst

Proces

Elever

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline

17.00

Dagsorden og referat fra sidste møde blev
godkendt.

17.05

Meddelelser fra elever:
Punktet udsættes til næste møde.

SFO
Meddelelser fra SFO:
Der arbejdes med klargøring til Funky festival
fredag d. 2. juni. SFO børnene har fri til at tage
med til Funky festival kl. 11.45.
Vores pædagogstuderende, Jeanette har
sidste dag i Valsgård d. 30. maj.
Fra d. 1. juni starter den nye
pædagogstuderende, Alex K. Jensen fra UCN,
Aalborg. Alex skal som Jeanette, starte i SFO

Medarbejdere/afdelinger

SB/ Forældre

Ledelse

1
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og være på 1. årgang. Han besøger os og
følger Jeanette d. 29. og 30. maj. Fra d. 1. juni
fortsætter Alex i samme skema, hvor Jeanette
slap.
Meddelelser fra medarbejdere/afdelinger:
Der har været interview i forbindelse med PLF
projektet - både med medarbejderne,
eleverne og ledelsen.
Der gøres klar til oplevelsesugen i begge
afdelinger. Skolefesten er også lige rundt om
hjørnet.
5. og 6. årgang har været til OL på
Bymarkskolen.
3. årgang herfra og fra Bymarkskolen og
Rosendalskolen var samlet til
idrætsarrangement på Rosendalskolen. Rigtig
godt arrangement. Det var 8. klasserne, som
stod for de forskellige aktiviteter.
Begge arrangementer var godt planlagt.
Meddelelser fra SB/forældre:
Ingen meddelelser.
Meddelelser fra ledelse:
Niels orienterede om nye midler til inklusion.
Der er 6 skoler, som har været med til at søge
og hver skole har fået tildelt ½ stilling.
220

PLF

Fælles Kommunalt projekt omkring
professionelt læringsfællesskab

Orientering

2

17.20

Der er taget 'hul' på det fælles kommunale
projekt omkring professionelle
læringsfællesskaber.
D. 3. maj var alle lærere, pædagoger og
ledelser fra MFK samlet i Hobro idrætscenter
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til det første arrangement. I forlængelse heraf,
bliver der et aftenarrangement igen d. 26.
juni.
Torsdag d. 10. august bliver rammen om en
videndelingskonference for det samlede
pædagogiske personale i MFK. I den
forbindelse holdes der kommunal lukkedag i
SFO'erne (der er udsendt information herom).

221

Pilotprojekt om overlevering Skolen og Myretuen har været med i en
fra børnehave til skole
ny procedure i forhold til overlevering
(Hjernen og Hjertet)
af børn fra børnehave til 0. klasse.

Orientering og
drøftelse

17.30

Bente orienterede om pilotprojektet. Den nye
procedure er i forhold til børneprofilen fra
Hjernen og Hjertet, hvor der udfyldes en
'overgangsbeskrivelse' for hvert barn.
Procedureren er afprøvet i forhold til de nye
børn, som kommer fra Myretuen.

222

Næste skoleår –
personalesituationen,
fordeling af opgaver,
aktiviteter og
arrangementer

Orientering

17.50

Niels orienterede om næste skoleår.
Der er udsendt information om dansk-,
matematik- og klasselærere på de forskellige
årgange for næste skoleår.
Der arbejdes med skemalægning for
indskolingen. Mellemtrinnets skemalægning
igangsættes først, når der er kommet
tilbagemelding på ansøgning til UVM vedr.
afkortning af de 2 lange skoledage.

223

Ansøgning om afkortning af
skoledagene på
mellemtrinnet

Status

18.00

Der er kommet afslag på de 6 tidligere
ansøgninger vedr. afkortning af skoledagen.
Efterfølgende har skolen lavet en ansøgning
om at deltage i et projekt fra UVM om
afkortning af lange skoledage på
mellemtrinnet. Projektet vil omhandle 50
skoler på landsplan.

Opfølgning på skolens ansøgninger om
afkortning af skoledage.

3
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224

Trivselsundersøgelsen i alle
klasser

225

Eventuelt

226

Kommende møder

Alle skolens elever har netop deltaget i
den årlige trivselsundersøgelse.

Orientering og
drøftelse

18.15

Der blev orienteret om de rigtig fine resultater
i skolens trivselsundersøgelse, som ligger over
MFK's gennemsnit og gennemsnittet på
landsplan. Trivselsresultaterne for
indskolingen og mellemtrinnet bliver
tilgængelige på intra. Der er stor tilfredshed i
bestyrelsen med de fine resultater.

18.45

Kommende møder:
Møderække i dette skoleår:
14.06.17.

18.50

4

Næste møde holdes onsdag d. 14. juni kl. 1719.

