Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
8. november 2018

Referat fra møde i Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole – onsdag, den 8. november kl. 17.00 - 19.00
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 og William Fisker Thorsen 5.a
Elsebeth Buur Laugesen, Irene Holm
Bente Nørskov
Mai – en fejl i koordineringen internt betød, at eleverne ikke var blevet inviteret
Gitte Kramer
Der serveres en let anretning kl. 17 ved mødets start

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

0

Let anretning

1

Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse
referat fra seneste
møde

Vi henter mad og tager med
ind – mødet startes under
spisningen
Dagsorden til dagens møde
forelægges til godkendelse
Det indstilles at referatet fra
mødet den 26. september
godkendes.

2

Proces

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline

17.00

Godkendelse

17.10

Godkendt uden bemærkninger

Godkendelse og
opfølgning

17.15

Møder i ulige uger: Mødet 30/1 flyttes til 4/2 og mødet
14/3 bibeholdes.
I forhold til forespørgsel om lektier. Bente tager punktet
med til møderne i afdelingerne til drøftelse. Næste
mødedato er 5/12.

Opfølgning vedr. møder i ulige
uger – det er møderne 30/1 og
14/3 2019
Tilbagemelding vedr.
forespørgsel om at lektier altid
lægges i lektiebog i Intra

Godkendt uden bemærkninger.
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Punkt
3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Siden sidst Meddelelser og
status

Elever

Orientering

SFO
Medarbejdere/afdelinger

17.20

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra elever:
Eleverne sælger refleksveste, og der er sat plakater op.
Elevrådsrepræsentanterne har været med til at arrangere
”lærernes dag”.
Eleverne deltager fremadrettet. Punkter med relevans for
eleverne lægges først i dagsordenen. Gitte indkalder
eleverne – også med besked til forældrene.
Kontaktlærerne snakker med eleverne forud for mødet.
Eleverne får fri, når der ikke er mere med relevans for dem
– efter ca. 30-45 min.
Meddelelser fra SFO:
Intet nyt.
Meddelelser fra medarbejdere:
Der har været to møder for lærerne om ”styrket samspil”
Det handler om at gøre eleverne opmærksomme på, hvilke
muligheder for job og karriere, der findes. Der er temauge i
uge 5 om dette emne. Møderne er afviklet af en konsulent,
der er bestilt til opgaven. Det er en følge af en politisk
beslutning om at ansætte en erhvervsplaymaker i
Mariagerfjord Kommune. Tiltaget gælder alle årgange på
skolen, hvor indholdet naturligvis tilpasses til årgang/alder.
4.-6. årgang har været i Musikkens Hus i dag og høre
Symfoniorkesteret. Det var en god oplevelse for og med
børnene.
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Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Siden sidst Meddelelser og
status

SB/ Forældre

Orientering

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra SB/forældre:
Der er tilbagemeldinger fra forældre om Chromebooks, der
ikke fungerer og ikke bliver repareret. Der er taster, der
ikke fungerer. Bente undersøger sagen.
Der spørges ind til hvordan man gør omkring børn, hvor
der er mistanke om ordblindhed. Svar: Der findes en
retningslinje, der gælder hele kommunen samt en, der
specifikt beskriver, hvordan man gør på Valsgård skole.
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Siden sidst Meddelelser og
status

Ledelsen
Herunder nyt vedr.
ansættelsesprocessen
(Viceskoleleder) samt
budgetforliget vedr. budget
2019-22 – organisering af
rengøring og SFO

Orientering

Meddelelser fra ledelsen:
Bente orienterede om status på ansættelsesproceduren i
forhold til stillingen som Viceskoleleder. Der er 1.
samtalerunde den 13/11. Kandidater, der udvælges til 2.
samtalerunde skal gennemgå en personlighedstest, som
ansættelsesudvalget får en tilbagemelding på. 2.
samtalerunde er 22. november. Der har været god dialog i
ansættelsesudvalget.
Budgetforliget betyder, at skolens rengøringspersonale fra
og med 1. august vil blive organiseret under
Ejendomscenteret. Personalet er informeret via et brev om
den kommende proces. Der bliver blandt andet nedsat et
Lokal MED.
Det er vedtaget i budget 2019-22, at ledelsen af skolens
SFO skal lægges ind under Dagtilbud. Ledelsen er endnu
ikke informeret om, hvordan beslutningen føres ud i livet,
men har naturligvis spurgt cheferne på området om det.
Den aktuelle situation giver utryghed hos personalet i
SFO’en.
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3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Siden sidst Meddelelser og
status

Ledelsen
Herunder nyt vedr.
ansættelsesprocessen
(Viceskoleleder) samt
budgetforliget vedr. budget
2019-22 – organisering af
rengøring og SFO

Orientering

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra ledelsen - fortsat:
Bente har modtaget en invitation til Skolebestyrelsen til et
informationsmøde om Aula. Det er 29. november kl. 17-19.
Invitationen blev delt ud. Bente beder om en
tilbagemelding på, hvor mange der kommer. Giv besked til
Gitte senest 21. november kl. 12. Gitte sørger for
tilmelding. Mødet ligger forud for dialogmødet med
udvalget.
Bente orienterede om invitation til et Kick-off arrangement
til et projekt om Teknologiforståelse. Det er et projekt, som
skolen har ansøgt om at komme med til – og som Valsgård
Skole er blevet udvalgt til. Det er 14/12 i dagtimerne.
Skolebestyrelsen er også inviteret. Giv snarest besked til
Bente, hvis I ønsker at deltage. Tidsfrist: 16/11.

4

Evaluering af
borgermødet

Bestyrelsen bedes kort
evaluere det afholdte
Borgermøde

Evaluering

17.35

Der var overvældende stor interesse med ca. 120
fremmødte. Købmanden bakkede op – blandt andet med
sponsering af kaffe og småkager. Politikerne opfordrede til,
at man holder sådan et møde ca. 1 gang om året. I forhold
til byggegrunde blev der klart, at det er en lang proces at få
byggegrunde klar til salg og bebyggelse. Kommunen blev
klar over, at der er behov for byggegrunde i Valsgård.

5

Dialogmøde med
Udvalget for Børn
& Familie

Der holdes dialogmøde med
udvalget for Børn & Familie
torsdag, den 29. november kl.
19-21.15 på Bymarkskolen.

Tilbagemelding
på hvem, der
deltager

17.45

Følgende personer deltager: Per, Dorthe, Minna & Bente.
Gitte informerer Skolefagenheden om deltagerne.
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Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Pause

Vi rydder af bordet efter spisning og starter
opvaskemaskinen
Hvad er det, vi ønsker at
Drøftelse og evt.
udarbejdelse af
arbejde med i
årshjul
Skolebestyrelsen? Hvad skal

Årshjul

Bilag: Slides

Proces

Tid

vores fokus være?
Vil I inden mødet overveje
dette punkt

5

Beslutning, ansvarlig og deadline

17.50
17.55

Input til årshjul: Budget og timefordelingsplan er opgaver,
som skolebestyrelsen har. Udtalelse til kvalitetsrapport
hvert andet år. Dialogmøde med politikere. Evt. temamøde
om principper. Det er også lang tid siden, at der er set på
Værdiregelsæt. Deltagelse på forældremøder.
Skolebestyrelsen har et ønske om at udarbejde en form for
information til forældrene, der indeholder information om,
hvor vigtigt forældresamarbejdet er samt et idékatalog til
klassernes forældreråd med idéer til arrangementer for
klasserne.
På baggrund af en forældrehenvendelse har
Skolebestyrelsen set nærmere på de principper og
politikker, der kan findes på hjemmesiden. Ikke alle kan
findes dér. Der er enighed om, at disse trænger til et
”eftersyn”. Det er en stor opgave for den nye bestyrelse.
Første skridt bliver derfor at skabe et overblik. Ledelsen
sørger for, at der udarbejdes et overblik over eksisterende
principper. Overblikket præsenteres på mødet i februar.
Herefter vælger bestyrelsen, hvad de vil arbejde med først.
Det er tanken, at bestyrelsen hvert år vil gennemgå
eksisterende principper og politikker og udvælge dem, som
der skal arbejdes med i det pågældende år. Måske skal der
også udarbejdes nye. På den måde vil bestyrelsen sikre, at
politikker og principper gennemgås med mellemrum. Det
vil være sådan, at alt ikke kan blive opdateret så hurtigt,
som det ville være ønskeligt.
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Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Årshjul

Hvad er det, vi ønsker at
arbejde med i
Skolebestyrelsen? Hvad skal
vores fokus være?

Drøftelse og evt.
udarbejdelse af
årshjul

17.55

Orientering

18.50

Orientering

18.55

Bilag: Slides

Tid

Vil I inden mødet overveje
dette punkt

7

Forældrehenvendelse

8

Eventuelt
Kommende møder

Orientering om en
henvendelse

Kommende møder afholdes
på følgende datoer

Beslutning, ansvarlig og deadline
I forbindelse med prioritering af tid i et årshjul drøftes det,
hvordan tiden på møderne skal/kan/ønskes anvendt. Indtil
videre har punktet med meddelelser ikke kunnet holdes
indenfor den ønskede tidsramme. Dette drøftes. Dele af
denne drøftelse foregik lidt senere i mødet, men refereres
her sammenhængende. Det aftales, at der fremover forud
for udarbejdelse af dagsorden fra de enkelte deltagere
gives meddelelse om, hvor meget tid den enkelte har
behov for til at give deres meddelelser. Dorthe tilbyder at
fungere som tidtager. Når man har brugt sin taletid
fortsætter vi til næste punkt på dagsordenen. Evt.
meddelelse, som ikke blev nået, kan skrives ud eller gives
på det følgende møde.
Skolebestyrelsen har modtaget en forældrehenvendelse,
som blandt andet blev brugt i ovenstående drøftelse.
Forælderen har lagt et stort stykke arbejde i at komme
med input til bestyrelsen. Der udarbejdes et udkast til svar,
som skolebestyrelsen får til gennemsyn før svaret sendes
til den pågældende forælder med tak for henvendelsen.
Vi nåede ikke dette punkt
11. december 2018 - 4. februar 2019 - 14. marts 2019 –
30. april 2019 - 15. maj 2019 - 13. juni 2019

Punkter til
kommende møder

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.
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