Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
02. november 2017

Referat - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - torsdag den 02. november 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:

Per Søndergaard Mathiesen og Louise Højer Mikkelsen

Referent:

Bente Nørskov

Punkt Dagsordenspunkt
254

Godkendelse af dagsorden
og referat fra seneste møde

255

Siden sidst Meddelelser og status

Dagsordenstekst

Proces

Elever

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 holdt fodboldturnering. Elevrådet
var med til alle forberedelserne. Der blev uddelt
chipsposer og juice til alle børn inden
finalekampen. Der blev uddelt diplomer,
medaljer og pokal til vinderne. Det var et rigtigt
fint arrangement.
Elevrådet forberedte også lærernes dag. De
havde dækket op i personalerummet. Pyntet
udenfor og bagt kage. I alle klasser blev der læst
pæne ord op for alle lærerne af børnene.

SB/ Forældre
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Ledelse

Elevrådet skal i gang med en kampagne om at
være mere synlig i trafikken. Michael som er
skolens færdselskontaktperson vil hjælpe
elevrådet med kampagnen.
Meddelelser fra SFO:
Ingen meddelelser.
Meddelelser fra medarbejderne/afdelingerne:
Der har været PLF sparringsrunder for alle
lærerne, pædagogerne og TK’erne.
Der har været fagmøder og mange årgange er i
gang med LUS.
Matematikvejlederen har haft fokus på
"Geogebra" i alle klasser.
Der er matematikfagdag på mellemtrinnet d. 16.
november og d. 15. november har indskolingen
matematik/dansk fagdage. Alle a klasserne har
dansk og b klasserne har matematik.
Der blev orienteret om de mange forskellige
aktiviteter, som børnene møder på biblioteket.
Fra årgangene:
5. årg. har skrevet projektopgave om et land. De
tre klasser har været sammen på kryds og tværs.
Der er fortsat daglige gåture. Eleverne har
evalueret herpå og giver udtryk for at være glade
for tiltaget.
4. årgang har arbejdet med "kunstner" – de har
udarbejdet film og billeder.
6. årg. har været i gang med evaluering af
Bornholmerturen. 6.a og 6.b er gået i gang med
Front Read (pilotprojektet om at øge elevernes
læsehastighed på mellemtrinnet).
1. årg. har været sammen i emneugen om
troldeemne. Det gik så godt. Eleverne nød ugen.
2
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Morgensang evalueres løbende.
Meddelelser fra SB/forældre:
Der blev drøftet forældreintra og "mængden" af
information.
Der har været henvendelse fra en forælder vedr.
seler i busserne (svømmebusserne). Der er ikke
et lovmæssigt krav om, at der skal være seler i
busserne. SB vil dog gå videre til udvalget for
børn og familie og ønske politisk opbakning til
seler i busserne fremover.

256

Skolemad

Orientering

Status

3

17.30

Meddelelser fra ledelsen:
Mindehøjtidelighed i forbindelse med elev, som
mistede sin mor.
Orientering om arbejdet med skolens APV. APVén
er udfyldt af alle medarbejdere og Inge og Niels
arbejder videre med den med henblik på, at den
bliver forelagt MED udvalget den 28. november
2017.
Værdigrundlagsmøde med skolechef m.m. er
udsat.
Fredag d. 10. november får skolen besøg af 40
skoleledere/konsulenter/skolechef fra
Brønderslev kommune. De skal høre om, hvordan
vi har arbejdet med inklusion.
Der er lavet aftale med Kylling og Co. Der skulle
gerne være opstart mandag d. 13. november. Der
vil være bestilling om fredagen. Der bliver 2
forskellige ting at vælge imellem. Der vil blive
udsendt information herom på forældreintra.
Brødsalget fortsætter som hidtil som supplement
til madpakken.
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Forslag til ny
modtageklassestruktur

Opfølgning fra sidste møde

Orientering og
drøftelse

17.35

Helle har rundsendt skrivelse til SB og den er
vedtaget og indsendt som hørringssvar til børneog familieudvalget.

258

Proces vedr. udarbejdelse af
ny Børne- og Ungepolitik

Orientering og
drøftelse

17.40

Punktet blev drøftet. SB laver et hørringssvar til
ny børne- og ungepolitik.

259

Ansættelse af ny skoleleder
pr. 1. september 2018

Der er tidligere udsendt materiale
vedr. det forestående arbejde i
forbindelse med formuleringen af ny
Børne- og Ungepolitik. Materialet
bedes medbragt til mødet
Drøftelse af procedure forud for
mødet med Stefan den 13. december
2017

Drøftelse

18.00

Orientering herom.

260

Bestyrelsessamarbejde med
Bymarkskolen og Søndre
Skole

Status

Orientering og
drøftelse

18.15

Der arbejdes på at finde en dato i januar.

261

Eventuelt

18.20

262

Kommende møder

Elsebeth og Irene orienterede om, at der opleves
travlhed for det pædagogiske personale og
arbejdspresset føles overvældende.
13.12.17 – 24.01.18 – 20.03.18 – 18.04.18 –
17.05.18 – 19.06.18

Kommende møder:

18.25
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