Skolebestyrelsesmøde - Valsgård Skole
14. august 2018

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl. 17.00 - 19.00
Bestyrelsens sammensætning:
Forældre:

Minna Jokumsen (formand), Per Søndergaard Mathiesen (næstformand), Louise Højer Mikkelsen,
Dorthe Klok, Ane Nørøxe, Mai Lindø Hansen, Birgitte Ø. Bartholomæussen

Elever:

Endnu ikke valgt

Medarbejdere:

Elsebeth Buur Laugesen, Irene Holm

Ledelse:

Bente Nørskov

Afbud fra:

Louise Højer Mikkelsen

Referent:

Gitte Kramer

Forplejning:

Der serveres smørebrød

Punkt

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

1

Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse
referat fra seneste
møde

Dagsorden til dagens møde
forelægges til godkendelse
Det indstilles at referatet fra
mødet den 24. maj godkendes
og at der følges op på
beslutninger truffet på
seneste møde

Godkendelse

17.00

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Godkendelse og
opfølgning

17.05

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Punkter til
opfølgning noteres. Referatet blev underskrevet af de
skolebestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet 24. maj.

2

Tid

1

Beslutning, ansvarlig og deadline
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Punkt
3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

Siden sidst Meddelelser og
status

Elever

Orientering

SFO

17.10

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra elever:
Der er endnu ikke valgt repræsentanter for eleverne.
Meddelelser fra SFO:
Der er stor travlhed. Børnetallet ligger lige nu på ca. 138
børn, hvilket er et ekstraordinært højt tal. Bestyrelsen
drøftede mulige årsager til det høje børnetal.

Medarbejdere/afdelinger

Meddelelser fra medarbejdere:
Skolen er kommet godt i gang.
Som noget nyt er der i år i skemaet fastlagt tid til fælles
samling om mandagen. Alle 3 musiklærere samarbejder
om planlægning af disse samlinger. Musiklokalet er flyttet,
så der ikke skal flyttes instrumenter frem og tilbage til
fællessamlingen.
I næste uge starter PLF sparringssamtaler op. De enkelte
årgangsteams har samtaler med en konsulent fra Dafolo.
(PLF = pædagogiske læringsfællesskaber). Det er et projekt,
der er støttet med midler fra blandt andet Mærsk fonden.
Der er en koordinator for hvert team. Der skal blandt tales
om opstilling af mål – ”Smart-mål”. Det skal være brugbare
og anvendelige mål. Der er tale om at opstille et mål, som
bliver fælles for hele skolen.
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Punkt
3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Siden sidst Meddelelser og
status

SB/ Forældre

Proces

Tid
17.10

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra SB/forældre:
Emne: Faldende børnetal i skolen – mangel på
byggegrunde i Valsgård:
Der spørges ind til, om Skolebestyrelsen kan gøre noget for
at påvirke en beslutning om udstykning af nye grunde i
Valsgård. Der er en oplevelse af, at mange gerne vil bygge
hus i Valsgård, men at der ikke er grunde til salg. Set i lyset
af faldende børnetal i skolen, har skolebestyrelsen en
interesse i at forsøge at påvirke denne situation i retning af
en positiv udvikling.
Bestyrelsen drøfter forskellige muligheder. Blandt andet
læserbreve og mulighed for at skolen kan lægge hus til et
borgermøde om emnet.
Beslutning:
Forældrerepræsentanterne arbejder videre med emnet.
Opfølgning på næste møde.
Emne: Sundhed, ergonomi og bevægelse:
Der spørges ind til, om der er en politik omkring børnenes
sundhed – herunder ergonomi i forhold til stole. Der blev
orienteret om, at der arbejdes med bevægelse i
undervisningen. Det betyder, at børnene ikke sidder længe
ad gangen. Der er indkøbt stole, som er gode at sidde på.
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Punkt
3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Siden sidst Meddelelser og
status

SB/ Forældre - fortsat

Proces

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline
Fra det pædagogiske personale er der fokus på, hvordan
børnene sidder. I forhold til børnenes fysiske placering i
klasselokalet, er det en del af lærernes fokus og
overvejelser i forhold til afveksling af undervisningen og
forskellige undervisningsformer – og social trivsel.
Der er forslag om at have ergonomi som emne i en
temauge.
Der er desuden en mad og måltidspolitik for Valsgård
Skole, og der prioriteres tid til spisetilsyn i klasserne, så
børnene har en rolig spisestund.
Medarbejderrepræsentanterne oplyser, at der er en
oplevelse af, at børnene har gode madpakker med.
Der spørges ind til ”løbebånd”. Det har været et tiltag på
enkelte årgang i sidste skoleår, men generelt er bevægelse
tænkt ind i undervisningen. I sidste skoleår har en
pædagogstuderende skrevet et projekt om, hvordan
bevægelse integreres i undervisningen, og den
studerendes konklusion var, at det er integreret i høj grad
på Valsgård Skole.
Beslutning:
Der blev ikke besluttet noget under dette punkt.
Opfølgning på næste møde i forhold til, om der skal
arbejdes videre med emner fra dette punkt.
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Punkt
3

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Siden sidst Meddelelser og
status

Ledelsen

Proces

Tid

Beslutning, ansvarlig og deadline
Meddelelser fra ledelsen:
Vi kom godt i gang på den første skoledag. Både 1. og 0.
årgang havde forældre med. Der blev afholdt første fælles
samling, som også var en god oplevelse.
Bente har som ny skoleleder en oplevelse af at være
kommet godt i gang. Bente oplyser, at der ikke vil blive
konstitueret en viceskoleleder. I stedet varetages nogle
opgaver af de to afdelingskoordinatorer.
Bente har planer om at indføre et nyhedsbrev til forældre,
som vil komme nogle gange hen over skoleåret.
På næste møde vil Bente fortælle om de indsatsområder,
som skolen har i indeværende skoleår.
Bente er glad for at være startet i sit nye job og føler sig
taget rigtig godt imod af både forældre og personale.
Beslutning:
Orientering om skolens indsatsområder for indeværende
skoleår på det kommende møde i skolebestyrelsen.

4

Skolebestyrelsens
opgaver

Hvilke opgaver beskæftiger
skolebestyrelsen sig med kursus for nye bestyrelser den
22. august

Orientering

17.30

Tilmelding til kursus den 22/8: Minna, Bente, Dorthe,
Birgitte, Per, Mai – Bente tilmelder 6 personer.
Program for aftenen vedhæftes referat.
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Punkt

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Tid

4

Skolebestyrelsens
opgaver

Hvilke opgaver beskæftiger
skolebestyrelsen sig med –
fortsat

Orientering

17.30

Bilag: Uddrag af Lov om
Folkeskole + Styrelsesvedtægt
for Mariagerfjord Kommunes
Skolevæsen

Beslutning, ansvarlig og deadline
Der er et ønske om, at se udearealerne på Bymarkskolen i
forbindelse med mødet for at få inspiration omkring
legeplads. Det aftales, at bestyrelsen går en tur udenfor
efter kurset.
Der blev uddelt en ”mini-oversigt” med skolebestyrelsens
opgaver.
Beslutning: Der gennemgås ikke yderligere vedr. opgaver,
da der er en times gennemgang på kurset. Der kan også
findes yderligere information på kommunens hjemmeside.
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Mødestruktur og
datoer

Drøftelse af mødestruktur og
planlægning – dage og
tidspunkt – se datoer nederst i
dagsordenen

Drøftelse

17.50

Der er umiddelbart ingen problemer vedr. datoerne.
Møderne ruller hen over ugens dage: tirsdag-torsdag.
Mødernes sluttidspunkt overholdes. Afbud til møder
sendes til Bente.

6

Forældremøder

Skolebestyrelsen er
repræsenteret på
forældremøderne for de
forskellige årgange. Drøftelse
af hvad skolebestyrelsen
informerer om på
forældremøderne og
planlægning af, hvem der kan
deltage i hvilke møder:

Drøftelse

18.05

Information på forældremøderne:
Der er skrevet et oplæg, som blev uddelt. Forslag om
omtale af, at forældrene kan henvende sig til
forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen, hvis man
som forældre har emner, man ønsker drøftet.
Forslag om tilføjelse vedr. kommunikation til skolen –
kommunikation i en ordentlig tone.
Beslutning: Oplægget tilrettes med forslagene.
Drøftelsen affødte et forslag om at arrangere foredrag med
Jens Andersen for forældre.
Opfølgning på næste møde i forhold til, om der skal
arbejdes videre med emner fra dette forslag.
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Punkt

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

6

Forældremøder fortsat

Skolebestyrelsen er
repræsenteret på
forældremøderne for de
forskellige årgange.
Planlægning af, hvem der kan
deltage i hvilke møder:

Drøftelse

Tid
18.05

Beslutning, ansvarlig og deadline
I forhold til synlighed, er der ønske om at fotografere
bestyrelsens medlemmer, så billeder kan lægges på
hjemmesiden og evt. bruges ved forældremøder til at
præsentere skolebestyrelsens forældrerepræsentanter.
Beslutning: Bestyrelsen fotograferes og sekretærerne
udarbejder oversigt.
Deltagelse på forældremøderne:

0. årgang – 24. september
1. årgang – 27. august
2. årgang – 12. september
3. årgang – 5. september
4. årgang – 29. august
5. årgang – 26. september
6. årgang – 13. september
7

Ansættelse af
viceskoleleder

Der skal ansættes ny
viceskoleleder på Valsgård
Skole. Der ønskes en drøftelse
af ansættelsesprocedure og
bestyrelsens holdning til
sammen-sætning af
ansættelsesudvalg, herunder
også antal medlemmer i
udvalget.

Drøftelse

18.20

0.: Minna + Dorthe
1.: Ane
2.: Birgitte
3.: Mai
4.: Ane + Per
5.: Birgitte + Minna
6.: Dorthe og Louise
Tidshorisonten: Måske kan vi være heldige at have en
viceskoleleder ansat med tiltrædelse 1. november.
Bente har drøftet procedure med skolechef Stefan Møller
Christiansen, men det er Bente, der tager beslutningen.
Der vil blive udarbejdet job-krav profil, og der vil være to
ansættelsessamtaler. Bente undersøger pris for at få lavet
en test af kandidaterne. Herefter vurderes, om det skal
være en del af forløbet. Bente fortalte om sine overvejelser
i forhold til relevante kvalifikationer.
Stillingen opslås internt og eksternt.
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Punkt
7

Dagsordenspunkt

Dagsordenstekst

Proces

Ansættelse af
viceskoleleder fortsat

Der skal ansættes ny
viceskoleleder på Valsgård
Skole. Der ønskes en drøftelse
af ansættelsesprocedure og
bestyrelsens holdning til
sammen-sætning af
ansættelsesudvalg, herunder
også antal medlemmer i
udvalget.

Drøftelse

Tid
18.20

Beslutning, ansvarlig og deadline
Ansættelsesudvalg:
Forældrerepræsentanterne gav hver især udtryk for deres
holdning og interesse i at sidde i udvalget.
Per forlader mødet her.
Beslutning:
Der vælges to forældrerepræsentanter til
ansættelsesudvalget. Der sættes desuden navn på en 3.
forælder. Hvis Bente gerne vil have 3 forældrerepræsentanter i udvalget, kan hun beslutte det
efterfølgende.
Deltagere bliver Minna + Dorthe – evt. 3. deltager vil være
Ane..

8

Eventuelt
Kommende møder

Orientering
Kommende møder afholdes
på følgende datoer

18.55

Punktet udgik
26. september 2018 - 8. november 2018
11. december 2018 - 30. januar 2019
14. marts 2019 - 30. april 2019
15. maj 2019 - 13. juni 2019
Overdækning på den lille legeplads
Legeplads
Fokus på byggegrunde i Valsgård – påvirkning af politikere
Orientering om skolens indsatsområder i dette skoleår

Punkter til
kommende møder
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