Referat
Skolebestyrelsesmøde
28. januar 2016
På afd. Nordskov
19.00 – 21.00

Deltagere:
Claus Elleman, Frank Poll, Bent Zachariassen, John Olesen, Sigurd Brønnum, Nellie Bradsted,
Juliane Rosendahl, Sofie Paludan, Christopher Palm, Stine Baad, Dorthe Kvetny, Maria Hansen,
Keith Duddles
Deltagende gæster: Rene Jørgensen
Afbud fra: Christopher Palm, Juliane Rosendahl, Dorthe Kvetny
Godkendelse af referat
Referatet er godkendt
Punkt 1. 19.00 – 19.10 Oplæg vedr. nyt tiltag om globalisering
En af bestyrelsens visioner er at understøtte det globale. Helene Tind og
Rene Jørgensen har været på studietur og har sammen udarbejdet et
forslag til et globaliseringsprojekt mellem de tre afdelinger
Rene og Helene orienterede om Vestskolens nye tiltag omkring
Globalisering. Afdelingsleder Rene Jørgensen og Susanne Meyer er i gang
med at udarbejde en rapport omkring hvilke projekter, man kan deltage i.
Bilag
Indstilling
Taget til efterretning
Punkt 2. 19.10 – 19.40 Kontaktforældre-aften den 9. marts
Vi nedsatte ved sidste møde to arbejdsgrupper.
Gruppen med Sofie, John, Maria og Sigurd skulle udarbejde et oplæg til
punktet Den Grove Retorik, som skulle behandles på mødet den 29.
januar.
Ledelsen/lærerne oplever i stigende grad, at henvendelser fra forældrene
(mundlige/skriftlige) er retorisk meget grove og i en truende og
nedladende tone. Dette er meget psykisk belastende for medarbejderne
og ikke mindst også meget tidskrævende. Skolebestyrelsen ønsker derfor

Relation til de
fire fokuspunkter
Gode
læringsmiljøer –
hæve det faglige
niveau i sprogfag

at udarbejde et ”kodeks” for, hvad god kommunikation er. Dette skal
selvfølgelig efterleves af både elever, forældre og medarbejdere på
Vestskolen.
Sofie Paludan fremlagde gruppens oplæg. Der udarbejdes et endeligt
oplæg, som præsenteres på mødet den 9. marts 2015.
Indstilling
Orientering taget til efterretning
Bilag
Udkast til kodeks vedlægges

Udkast til
præsentation af kommunikationskodeks.docx

Punkt 3. 19.40 – 20.20 Kvalitetsrapport 2015/2015
Vestskolen skal aflevere sin udgave af kvalitetsrapporten. De enkelte
afdelinger har arbejdet med kvalitetsrapportens elementer, trivsel,
faglighed, mål og karakterer.
Rapporten blev gennemgået. Der skal af ledelsen udarbejdes
kommentarer til punkterne. Skolebestyrelsen udarbejder en udtalelse.
Kvalitetsrapporten forventes færdig april og lægges på Vestskolens
hjemmeside.
Indstilling
Bilag:
Udleveres på mødet

Punkt 5. 20.20 – 20.40 Mad og måltider
I forbindelse med sidste møde ønskede skolebestyrelsen en drøftelse af
afviklingen af måltider på de tre afdelinger.
Der ønskes i første omgang en drøftelse og allokering af problemfelter,
således at der kan udarbejdes et oplæg til næste møde.
På sidste møde aftalte vi at spørge fasekoordinatorerne.
De respektive afdelinger melder til bage og drøftelserne genoptages.
Indstilling

Ro i klassen bedre
læringsmiljøer

Punktet udsættes til næste møde
Bilag

Meddelelser 20.40 – 21.00
Skolebestyrelsesformanden:
Ingen meddelelser
Skolens ledelse:
-Meddelelse fra Terslev Børnehus, som informerer om den igangværende
afstemning omkring frokostordning.
Ifølge Dagtilbudsloven, skal forældrene mindst hver andet år og højst én
gang om året have mulighed for at stemme om frokostordningen i
dagtilbudet. Frokostordningen er en tilkøbsydelse.
Terslev Børnehus (børnehave og vuggestue) har ikke ønsket
frokostordningen og har derved fravalgt denne.
-Der arbejdes på at forbedre trafikforholdene ved afd. Vibeeng.
Skolebestyrelsesmedlemmerne:
Spørgsmål vedr. kostpolitik sendes videre til næste møde
Medarbejderrepræsentanterne:
Ingen meddelelser
SFO
Ingen meddelelser
Elevrådsrepræsentanterne:
Ingen meddelelser

Eventuelt
Skolebestyrelsen har fået forældrehenvendelser vedr. vikardækning.
Rene Jørgensen, afdelingsleder på Nordskov, havde følgende kommentar:
Da det ikke er muligt at få rekrutteret matematik- og fysiklærer til 9.
klasserne, valgte Nordskov derfor at anvende en linjefagsuddannet
lærervikar fra et vikarbureau. Det var god og nødvendig løsning, men
også en meget dyr løsning.
Det har generelt været meget svært at få lærere til Vestskolen og Faxe
Kommune i det hele taget. Landsdækkende har 30% af lærerne valgt at
forlade folkeskolen, hvilket selvfølgelig også har en negativ indvirkning på
lærerne i Faxe Kommune.

Dette har selvfølgelig en negativ effekt på antallet af læste vikartimer.
Jf. folkeskoleloven må man ikke aflyse timer; alle skal derfor læses, selvom
det ikke er muligt med en faglig kompetent underviser.
På Nordskov er man nu kommet godt med omkring vikardækningen og
det eneste, der nu ikke dækkes af læreruddannede lærere, er
studiestundstimer.
Punkter til kommende møder






Samarbejde med foreningslivet
Vikarsituationen
Motion og bevægelse (Karin)
Da Vinci projekt/linje

