Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
27. september 2017

Referat - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - onsdag den 27. september 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:

Minna Jokumsen

Referent:

Bente Nørskov

Punkt Dagsordenspunkt
245

Dagsordenstekst

Proces

Godkendelse af dagsorden
og referat fra seneste møde

Tid
17.00

Beslutning, ansvarlig og deadline
Præsentation af alle i SB i forhold til
elevrådsrepræsentanterne.
Dagsorden og referat fra sidste møde blev
godkendt.

246

Siden sidst Meddelelser og status

Elever

17.05
Meddelelser fra elevrådet:
Sofie Marie og Alexander fortalte om 6. årgangs
tur til Bornholm. Det var en rigtig god oplevelse
for både børn og voksne.

SFO

Medarbejdere/afdelinger

I mandags startede fodboldturneringen, som
elevrådet har arrangeret. Der bliver spillet på
kryds og tværs af klasserne og årgangene. Der er
finalekamp fredag d. 6. oktober efter 12-pausen.

SB/ Forældre
1
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Der er et stort ønske om at få en 'skater-bane'.
Elevrådet undersøger priser og
placeringsmuligheder.

Ledelse
Orientering om kommende APV

Det er dejligt, at der er kommet nye fodboldnet
på multibanerne.
Der er kommet forslag om en ”skralde-dag” for
alle klasser, hvor der indsamles skrald.
Meddelelser fra SFO:
Der er 110 børn i SFO.
I går blev der afholdt ’Le mans’ – der manglede
ikke noget.
Meddelelser fra personalet:
5. årgang er i gang med at udfylde
sundhedsprofiler.
D. 3. oktober skal 5. årgang med 'skolen i
biografen'.
Der er motionsløb fredagen før efterårsferien.
'Bike and run' for eleverne på mellemtrinnet og
'runder i Bækparken' for indskolingseleverne.
3. årgang har haft en skøn lejrtur til ’Knolden’.
Turen blev afsluttet med forældrekaffe.
1. årgang har også lavet sundhedsprofiler.
Flere klasser er tilmeldt 'aktiv året rundt'. I den
forbindelse har klasserne modtaget en kasse med
f.eks. frisbee og andre frikvartersaktiviteter.
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Meddelselser fra SB/forældre:
Ingen bemærkninger.
Meddelelser fra ledelsen:
Der bliver igangsat udfyldelse af APV
(arbejdspladsvurdering) for hele personalet.
Der har været fotografering af eleverne. Det er
'Mester skud', som har stået for fotograferingen i
år. Forældre i skolebestyrelsen giver udtryk for,
at kvaliteten af billederne er gode. Det har ikke
været så tydeligt, at der kan vælges andet end
billedpakkerne.
Torsdag d. 26. oktober inviteres alle forældre til
foredrag med Rikke Winckler, som fortæller om,
hvordan vi som voksne tager ansvar uden, at bruge
skæld-ud. Der kommer opslag på forældreintra.

Der er 'Lærernes dag' torsdag d. 5. oktober.
Elevrådet arrangerer og involverer alle klasser i
markeringen heraf. Skolebestyrelsen markerer
det også.
Niels orienterede om projekt ’Byskoven’. Ulrik
Leth er valgt som repræsentant fra skolen.
247

Skolemad

Elevrådet har drøftet en
skolemadsordning og har konkret
forslag, som de ønsker afprøvet.

Orientering –
drøftelse og
beslutning

17.30

Elevrådet har spurgt mellemtrinnets elever om
ønsker til ugedage for madordning. Der er valgt
mandag, da der ikke er madkundskab i nogle af
klasserne for mellemtrinnet denne dag.
Niels kontakter ’Kylling og Co’ og laver nærmere
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aftaler.
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249

250

Forslag til ny
modtageklassestruktur

Regnskab 2017 og budget
2018
Evaluering af afholdte
forældremøder

En arbejdsgruppe er kommet med
forslag til ny modtageklassestruktur.
Vi har mulighed for at forholde os til
og fremsende udtalelse vedr. to
konkrete forslag

Orientering og
drøftelse

17.40

Niels orienterede om de 2 forskellige modeller
for ny modtageklassestruktur.
Helle laver et udkast til høringssvar og sender
rundt til alle i SB.

Estimat for regnskab 2017 fremlægges Orientering og
og gennemgås og konsekvenser for
drøftelse
budget 2018 omtales
Der har været afholdt forældremøder i Drøftelse
næsten alle årgange. Der har endnu
ikke været afholdt møder i 0. årgang
og i 4. årgang. De afholdes inden
udgangen af september måned

18.00
Niels orienterede om skolens regnskab.
18.15

I morgen aften afholdes det sidste forældremøde
i denne omgang. Det har været nogle gode
møder med enkelte spørgsmål og kommentarer.
Skolens færdselskontaktperson forsøger at få fat i
refleksveste til alle elever. Elevrådet laver
kampagne i uge 43.
Mobiltelefoner – godt at der kan laves forskellige
aftaler og fælles fodslag på årgangene og
klassetrinene.

Status

252

Bestyrelsessamarbejde med
Bymarkskolen og Søndre
Skole
Eventuelt

253

Kommende møder

Kommende møder:

251

Orientering og
drøftelse
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18.30

Der satses på at holde fælles møde d. 15.
november.

18.45

Punkter til næste møde:
Procedure i forhold til ansættelse af ny
skoleleder.
Drøftelse af brødsalg.

18.50

02.11.17 – 12.12.17 – 24.01.18 – 20.03.18 –
18.04.18 – 17.05.18 – 19.06.18

