Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
21. februar 2018

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - onsdag den 21. februar 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:

Louise Højer Mikkelsen og Per Søndergaard Mathiesen,

Referent:

Bente Nørskov

Punkt Dagsordenspunkt
270

Godkendelse af dagsorden
og referat fra seneste møde

271

Siden sidst Meddelelser og status

Dagsordenstekst

Proces

Elever

Orientering

SFO

Medarbejdere/afdelinger

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline

17.00

Dagsorden og referat fra sidste møde blev
godkendt.

17.05

Meddelelser fra elever:
Elevrådet har været rundt og fortælle om
elevtelefonen i alle klasser. Elevtelefonen er en
anonym rådgivning til børn.
Madordningen går rigtig godt. Alle er godt
tilfredse. Der er ca. 50 børn, som får mad hver
mandag.
Meddelelser fra SFO:
Ingen bemærkninger.
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SB/ Forældre

Meddelelser fra medarbejdere:
De fleste årgangsteam har haft læringsdialoger
med ledelsen.
Der har været afholdt fastelavn og spilledag for
hele skolen fredagen før vinterferien.
Mandag d. 29. januar havde personalet besøg af
skolechefen vedr. værdigrundlaget for
samarbejdet. Her var fokus på manglende tid til
at løse de forskellige opgaver eks. forberedelse
og udvikling af professionelle
læringsfællesskaber. Positiv tilbagemelding fra
personalet vedr. afkortning af skoledagen på
mellemtrinnet.

Ledelse

6. årgang har haft projekt ”uge SEX” i 3 uger.
Lærerne er spændte på overenskomst
forhandlingerne.
Meddelelser fra SB/forældre:
Ønske om at drøfte "skolevenner" konceptet på
næste skolebestyrelsesmøde.
Meddelelser fra ledelsen:
Ulrik, Bente og Mona har deltaget i et kommunalt
dialogmøde med Kulturskolen. Mødet
omhandlede den kommunale strategi for
samarbejdet mellem skole og kultur/kulturskolen.
Der er således udpeget en Kulturkoordinator på
hver skole. Her på skolen er det Mona Winther.
Alle skoler er forpligtet til at udarbejde en
kulturlæreplan. Skolens kulturlæreplan er at finde
på hjemmesiden under politikker. I indeværende
skoleår har vi haft et samarbejde med
kulturskolen i kulturfag på 5. og 6. årgang, hvor
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eleverne har kunnet vælge mellem billedkunst,
drama, forskellige instrumenter, kor og idræt.
272

Planlægning af kommende
skoleår.

Proces vedr. tilretning af
medarbejderantallet i forbindelse med
fald i skolens elevtal.

Orientering

17.20

Niels orienterede om, at der skal reduceres med
2 lærere og ½ pædagogstilling i skoledelen til
næste skoleår.

273

Timefordelingsplan

Timefordelingsplanen fortæller hvor
mange lektioner eleverne skal have i
de forskellige fag. Forslag fremlægges.

Orientering og
drøftelse

17.30

Niels orienterede om timefordelingsplanen. Der
er ikke lavet ændringer i forhold til fra sidste år.
Skolebestyrelsen har godkendt
timefordelingsplanen.

274

Evaluering af ændret
struktur indenfor
specialområdet

I forbindelse med nedlæggelsen af I og
S klasserne i MFK i 2016, ønsker
Børne-Familieudvalget en evaluering

Orientering og
drøftelse

17.40

Skolebestyrelsen drøftede punktet og gav input
til Helle, som kontakter Lone (konsulent i MFK)
med skolebestyrelsens evaluering.
Lærerne har været til evaluering
(fokusgruppeinterview) med vores makkerskole
Bymarkskolen om nedlæggelsen af I og S
klasserne i 2016. Ledelsen har ligeledes deltaget i
et fokusgruppeinterview med Bymarkskolens
ledelse.

275

Modtagestruktur pr. 1.
august 2018

Beskrivelse af ny struktur, som
kommer til at gælde fra det nye
skoleår.

Orientering

18.00

Der skal uddannes en DSA vejleder til at kunne
vejlede, hvis der kommer et barn i modtagedelen.

276

Kvalitetsrapport 2016/2017

Gennemgang af skolens
kvalitetsrapport og input til
skolebestyrelsens kommentarer i
rapporten.

Orientering og
drøftelse

18.10

Punktet blev drøftet. Helle sammenskriver input
fra skolebestyrelsen og udsender et udkast til
skolebestyrelsens bidrag til kvalitetsrapporten i
morgen aften.
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277

Skolebestyrelsesvalg foråret
2018

Orientering

18.40

Niels orienterede herom. Det skal overvejes på
næste skolebestyrelsesmøde om antallet af
forældrerepræsentanter skal reduceres fra 7 til 5.

278

Eventuelt

Orientering og
drøftelse

18.50

Ingen bemærkninger.

279

Ansættelse af ny skoleleder

Status vedr. ansættelse af ny
skoleleder pr. 1. august 2018

Orientering og
drøftelse

18.55

Der er indsendt forslag til job og kravprofil.
Minna overtager Helles plads i
ansættelsesudvalget.

280

Kommende møder

Kommende møder:

19.00

20.03.18 – 18.04.18 – 17.05.18 – 19.06.18
Næste gang skal der drøftes "skolevenner"
koncept. Skolebestyrelsesvalg med en evt.
ændring af antal forældrerepræsentanter til
skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsesmødet d. 19.06 bliver aflyst, da
der er skolefest.
Skolebestyrelsesmøde d. 17.05 bliver flyttet til d.
24. maj. Her bliver den nye skolebestyrelses
inviteret med.
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