Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
25. august 2016
På afd. Nordskov
19.00 – 21.00

Deltagere:
Claus Elleman, Bent Zachariassen, Sigurd Brønnum, Nellie Bradsted, Sofie Paludan, Stine Baad,
Dorthe Kvetny, Maria Hansen, Keith Duddles, John Olesen, Frank Poll, Michael Særslev
Rasmussen
Deltagende gæster: Pia Ebsen
Afbud fra: Dorte Kvetny
Godkendelse af referat
Referatet godkendt
Punkt 1. 19.00– 19.15 status på de nye tiltag
Vikar situationen – kursus
Modtageklasser
Deltagelse på de kommende forældremøder
På så tal da ordentligt
Spisesituationen
Bilag
Indstilling
Orienteringen tages til efterretning
Referat
Sigurd orienterede om vikar-kurset, der har haft fokus på
klasserumsledelse og børnekarakterer (hvilken typer elever vil de
møde i dagligdagen). Der bliver et opfølgningskursus senere på året.
Der er ansat gode vikarer, så vi håber, det vil have en afsmittende
effekt på undervisningen. På Vestskolen er der tilknyttet ca. 10 faste
vikarer.
Pia orienterede om modtageklasserne på afd. Nordskov.
Modtageklassernes formål er, at lære eleverne dansk. De skal
hurtigst muligt deltage i undervisning i stamklasserne. De sluses
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langsomt ud i takt med, at de er klar. Der er to lærere fra Østskolen,
der er fulgt med til afd. Nordskov og en til afd. Vibeeng. I år er det
indskolings- og mellemtrinselever, vi har modtaget. Næste år
forventer vi også at modtage udskolingselever. Eleverne må gå i
modtageklasserne i op til 2 år.
Der er endnu ikke tildelt økonomi til modtageklasserne, men vi
forventer at få udgifterne dækket.
Sofie tager mødet 1/9 kl. 18 på 2. årgang på VIB
Tilbagemeldingerne fra Vibeeng vedr. projekt ”Så tal da ordentligt”
er positive. Selvom eleverne giver udtryk for, at det ikke har betydet
noget, har det givet anledning til nogle gode diskussioner og
refleksion hos eleverne.
Ligeledes positive tilbagemeldinger fra Terslev - projektet krævede
lidt oversættelse især til indskolingseleverne.
Også positive tilbagemeldinger fra Nordskov. Nogle af
udskolingseleverne gav udtryk for, at det ikke havde den store effekt
på de elever, der kunne trænge mest til at ændre adfærd.
Lærerne har været positive over for projektet og vil gerne fortsat
have fokus på det.
Vi sætter punktet på SKB-mødet igen, når forældremøderne er
afviklet.
SGB sørger for, at kodekset bliver lavet som indstik til
Vestskolefolderen snarest!
Tilbagemeldingen fra de klasser, der byttede om på spisning og
frikvarter, var ikke særlig positive. Eleverne syntes, det var længe at
vente på madpakken og de spiste ikke mere af den årsag.

Punkt 2. 19.15 – 19.30 Høringssvar ny Børne og unge politik
Uddannelsesudvalget har sendt forslag til ny børne og unge politik i
høring. Vi gennemgår de fremsendte bilag og giver inputs til
høringssvaret
Bilag

Bilag 1 - Udkast til Bilag 2 - Referat af Høringsmateriale.doc
B&U politik.docx sag d. 14. juni 2016.docx
x

Indstilling
Referat:
SKB skal lave et høringssvar.
Sigurd orienterede kort om baggrunden for arbejdet med børne- og
ungepolitikken.
Kan metaforerne blive til virkelighed? Hvordan tages der ansvar for
at politikken bruges som et konstruktivt værktøj? Hvem har ansvaret?
Der synes langt fra politikken til konkrete handlinger i hverdagen. Hvis
politikken skal virke vil det kræve nye samarbejdsstrukturer i
organisationen. Vi kunne ønske os, at arbejdet med at omsætte
politikken til operationelle handleplaner også får lov at vokse nede
fra og op - og ikke kun den modsatte vej.
Hvordan kan SKB komme med indspark til dette arbejde?
Der er høringsfrist den 1/9. SGB udarbejder udkast til høringssvar, der
rundsendes, så SKB kan komme med kommentarer inden deadline.

Punkt 3. 19.30 – 20.00 Program for seminaret
Udvalget har været samlet og kommer på mødet med et oplæg til
det kommende seminar. Endelig form drøftes
Bilag

2016 08 09 oplæg
semninar.DOC

Indstilling
Punktet drøftes med henblik på beslutning
Referat:
Claus orienterede om gruppens oplæg med hjælp fra Sigurd og
Frank. Gruppens forslag er, at vi har mest fokus på, hvordan vi skaber
et motiverende miljø.
Trivsel, motivation og engagerede lærere og forældre hænger
sammen - og det ligger fint i tråd med vores vision.
Kommunikationen bør prioriteres højt - for hvis vi ikke når ud til
forældrene er vores arbejde spildt.

Hvordan får vi understøttende forældre? Hvordan hjælper vi dem på
vej?
Kan SKB se tallene for Vestskolens trivselsmålinger? SGB sender
tallene ud.
Trivsel er mange ting - så det er svært at se trivsel som et entydigt
element.
Hvordan definerer vi trivsel? Er vi enige om det?
Claus opsummerede ud fra vores diskussion at følgende punkter skal
tages op på vores seminar:
Motiverende læringsmiljøer - hvordan understøtter vi dette arbejde?
Vi arbejder ud fra gruppens forslag med
- Hvordan højner vi elevernes motivation for læring
- Hvordan understøtter vi en proces således, at det bliver naturligt
at være ambitiøs
- Hvordan understøtter vi en proces således, at skolens DNA
består af høj trivsel, høj faglighed, ambitiøse elever og
understøttende forældre
Kommunikation - hvordan når vi ud? Hvordan understøtter vi vores
egen vision? Hvad vælger vi at kommunikere ud? Hvad er vigtigt?
Hvordan opfattes vores kommunikation? Hvilket ambitionsniveau
kan vi forventer/forlange fra vores forældre? Kan vi have mere fokus
på dialogen i kommunikationen?
Vi blev enige om, at vi bør finde en facilitator, der kan hjælpe os
igennem processen. SGB arbejder på sagen og indkalder
arbejdsgruppen, så programmet kan laves færdigt. Seminaret starter
fredag kl. 16 og slutter lørdag kl. 15.
(Bør SKB deltage på det første forældremøde i alle 0. klasser?)
Hvornår afholdes møderne? Stine undersøger

Punkt 4. 20.00 – 20.30 Kommende møder med kontaktforældre.
.
Vi har programsat to møder med de nye/gamle kontaktforældre.
Hvilke emner skal drøftes og hvordan tænker vi møderne organiseret
Bilag
Indstilling
Referat:
Første møde er 28. september på afd. Vibeeng.

Der bør være en kort forventningsafstemning til kontaktforældrene.
Der skal sendes invitation ud til alle kontaktforældrene snarest.
Vi nedsætter en hurtigt arbejdende gruppe (Bent, Dorthe?, Stine og
Sigurd), der laver et oplæg, som drøftes på seminaret.
Datoen for møderne med kontaktforældrene skal meldes ud på
forældremøderne, der afholdes i disse uger.
Meddelelser 20.30 – 21.00
Skolebestyrelsesformanden:
Seminar - Claus sender invitation til SGB, der tilmelder jer, der er
interesseret
Skolens ledelse:
Pia orienterede om arbejdet med vejledere og guides i forhold til at
løfte den faglige udvikling og sparring. Der bliver tilbudt
forældreundervisning i matematik
Arbejdet med Chromebooks begynder så småt at fungere efter en
udfordrende start
Positive tilbagemeldinger fra fælles forældremøde på mellemtrinnet.
Alle lærere på mellemtrinnet blev præsenteret. Det virkede godt!
Vi har haft et fælles personalemøde, hvor vi havde besøg af John
Harmsen, der talte om den gode arbejdsplads og kollega.
Vi har stillingsopslag ude, hvor vi skal ansætte 1-2 nye medarbejdere
på afd. Nordskov.
Vi skal på sigt have ansat en ny leder til udskolingen. Vi forventer at
ansætte en gang i det nye år.
Skolebestyrelsesmedlemmerne:
Der blev spurgt til, hvorvidt Office-parken er tilgængelig. Stine beder
CC om at lægge den ud igen.
På forældreintra er fanebladet ”Skolebestyrelse” forsvundet hos de
forældrevalgte . SGB undersøger nærmere.
Medarbejderrepræsentanterne:
Der er tidligere sendt invitation ud vedr. arrangement med Per
Schultz Jørgensen og Mette With Hagensen. Emnet vil være ”Styrk sit
barns karakter” og efterfølgende vil der være en debat om, hvem

der har ansvaret for, at eleverne lærer noget i skolen.
SGB sender kalenderinvitation. Stine tilmelder.
Der er nu også oprettet elevråd på mellemtrinnet på afd. Nordskov i
lighed med elevrådene på afd. Vibeeng og afd. Terslev.
SFO
Elevrådsrepræsentanterne:
Eventuelt

Punkter til kommende møder
Budget 2017
Opfølgning på seminar og kontaktforældremøde

