Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
25. november 2015
På afd. Terslev
18.00 – 21.00

Deltagere:
Claus Elleman, Frank Poll, Bent Zachariassen, John Olesen, Sigurd Brønnum, Nellie Bradsted,
Juliane Rosendahl, Karin Houmann, Sofie Paludan, Christopher Palm, Stine Baad, Dorthe Kvetny,
Maria Hansen, Keith Duddles
Deltagende gæster: Lene Olsen
Afbud fra: Dorthe Kvetny, John Olesen
Godkendelse af referat
Referatet er godkendt.
Punkt 1. 18.00 – 18.20 Tilbagemeldinger på skolebestyrelsens henvendeler
til udvalget
- Budgetoverførsel
- Indeklimaet på Vibeengskolen
- Kørsel med stående passagerer
Indstilling
Efter skolebestyrelsen henvendelse til politikkerne er der indkommet
vedlagte svar. Svaret fra borgmesteren vedr. overførsel sagen var ikke
overvældende positivt. Sagen vedr. overførselssagen løftet til Byrådet. Det
forventes at vi får dækket vores underskud, men ikke at vi må bruge vores
overskud, da Børn, familie og undervisning samlet set har et underskud.
Der er på bagrund af det udmeldt ansættelse- og indkøbsstop.
I forhold til problemetikken med indeklimaet på afd. Vibeeng, så inviteres
John Birkegaard til et møde med ledelsen på Vibeeng. Bestyrelsen var ikke
tilfreds med det meget korte svar omkring indeklimaet og ville gerne have
haft mere politisk opbakning.
Da man politisk ikke kan gøre noget i forhold til ståpladser i kommunale
busser, har man på Vibeeng valgt afsætte ekstra midler, så der kan kører
to busser fremover. De ekstra midler tages fra den ordinære drift.

Relation til de
fire fokuspunkter

Bilag

Svar vedr.
Svar vedr.
svar vedr.
henvendelse om ståpladser
overføreslesag.docx
i kommunal bus.docindeklima.docx

Punkt 2. 18.20 – 18.50 Opsamling kontaktforældre aften
Kontaktforældrene kom med mange gode indspark til indhold til næste
møde. Det foreslås at vi den 9. marts lader kontaktforældrene komme
med emner, de gerne vil have, at skolebestyrelsen tager op. Udvalget
behandler materialet fra sidste kontaktforældremøde og kommer med et
oplæg til punkter.
Oplæg ved Claus, Dorthe og Sigurd
Indstilling
Orientering taget til efterretning
Der er udarbejdet en opsamling fra seminaret i september, som blev
udlevet til gennemlæsning ved mødet.
Skolebestyrelsen var positivt omkring materialet. Der skal gøre lidt ved
layoutet.
Der en god rød tråd mellem det skolebestyrelsen har lavet og det
kontaktforældrene har lavet.
Vi vil gerne have at man bruger materialer aktivt i klasserne. Mennigen er
at man bruger det, som er relevant for egen klasse. Der er forældremøder
igen til efteråret 2016, hvor vi gerne ser materialet brugt.
Vi vil meget gerne aktivere kontaktforældrene noget mere. Vi håber der
kommer flere deltagere til mødet den 9. marts 2016.
De tre punkter i materialet som kontaktforældrene har forslået skal der
arbejdes videre med.
Bilag
Udleveres på mødet

Punkt 3. 18.50 – 19.20 hvordan forholder vi os til den grovere retorik i
forældrehenvendelser
Vi får flere henvendelser fra forældre, hvor tonen er skærpet og til tider
utilstedelig. Skolebestyrelsen ønsker en debat om emnet med henblik på,

at få meldt et kodeks for det gode sprog ud til alle forældre.
Medarbejderrepræsentanterne og Sigurd kommer med et oplæg til næste
møde
Indstilling
Der skal arbejdes videre med det oplæg, som
medarbejderrepræsentanterne og Sigurd har udarbejdet. Forældrene og
eleverne skal involveres i det efterfølgende arbejde.
Der laves en teamdag hvor oplægget gennemgås med forældrene. Vi vil
meget gerne have at forældrene kommer med deres kommentarer.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe omkring planlægningen af
temadagen. Gruppen består af Sigurd, Claus, Stine, Dorthe
Gruppe omkring kommunikation Sigurd, John, Sofie, Marie
Grupperne skal komme med et oplæg til mødet i januar
Vi oplever at retorikken kan være rigtig hård også mellem de voksne. Så
oplægget skal omhandle alle niveauer.
Bilag:
Udleveres på mødet

Punkt 5. 19.20 – 19.45 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 der kan udarbejdes et oplæg til næste møde.
Indstilling
Punktet drøftes.
På Vibeeng er der 10 minutter til at spise sin madpakke på mellemtrinnet. I
indskolingen tager man 10-15 min af undervisningen.
I indskolingen på Nordskov inddrager man også noget af undervisningen til
spisning i. På mellemtrinnet er der tid til at spise sin mad.
På Nordskov er der ikke et krav til at udskoling skal ud i pauserne. Det
betyder at eleverne sjældent får frisk luft i løbet at en lang skoledag.
Holdningen var at eleverne ikke skal tvinges ud, når man ikke havde
attraktive udearealer.
På Terslev er der 15-30 min til spisning, så der bliver også brugt
undervisningstid i indskolingen.

På mellemtrinnet må man spise videre efter frikvarteret, så der skulle være
tid til at spise sin mad. Ellers bliver de opfordret til at spise resten af deres i
studiestund.
Bestyrelsen kunne godt have en holdning til hvad hvordan vi spiser
sammen. Så der var enighed om at arbejder videre med en fælles
læsning, som godt kunne tilpasses de forskellige afdelinger.
Vi skal spørger fasekoordinatorerne. Bestyrelsen bør diskutere rammer for
spisning og motion. Hvordan skaber vi en bedre madkultur.
Vi kunne evt. lave forskellige forsøg fx kunne man bytte rundt så eleverne
holder frikvarter først og spiser bagefter. En mulighed kunne måske også
være at lægge et bånd ind, så den understøttende undervisning kunne
inddrages.

Bilag

Meddelelser 19.45 – 20.00
Skolebestyrelsesformanden:
Ingen bemærkninger
Skolens ledelse:
Pr. 1. december starter Susanne Meyer som afdeling skoleleder på
Vibeeng. Ansættelsessamtaler til stillingen som afdelingsleder går i gang.
På Terslev ansættes Susanne Lindved Barslund, som sekretær på 25 timer
pr. 1/1 2016.
Rene Jørgensen og Helene Tind fra Nordskov har været på inspiration tur til
Sofia vedr. globalt samarbejde.
Skolebestyrelsesmedlemmerne:
Maria Hansen deltog i årsmøde for skole og forældre.
Der er modtaget en henvendelse fra forældre omkring trafikken ved
Maglemosevej. Bestyrelsen opfordrer til at forældrene selv tager deres del
af ansvaret omkring trafiksikkerhed. Eleverne skal sættes af på Bækvej og
ikke på Maglemosevej. Der er i samarbejde med forvaltningen gået et
arbejde i gang vedr. en trafikplan
Tema ved mødet med 7. klasses forældrene var bl.a vikardækning og
problematikken med ikke at kunne tiltrække vikarer.

Emner til kommende bestyrelses møder kunne være:
-Hvordan gør vi vores skole til et mere attraktivt sted at være.(Det er fx
meget svært at få fx tysk og fysiklærer)
-Principperne for vikardækning.
Medarbejderrepræsentanterne:
På Vibeeng har man for første gang, i meget lang tid fået praktikanter, det
er vi rigtig glade for.
SFO
Har udfordringer med at ressourcerne i ferierne ikke bliver brugt optimalt.
Forældrene melder deres børn til i ferierne, men børneme kommer i
mange tilfælde ikke. Der medarbejderne i ferieperioden indkaldes efter
det antallet af børn, oplever man at der er for mange på arbejde og man
kan ikke” bare sende medarbejder hjem, når de er mødt. Så det er spild af
penge og ressourcer. Bestyrelsen opfordre til at forældrene, tager ansvar
og melder deres børn fra i god tid, hvis de ikke skal bruge SFOen i ferien.
Elevrådsrepræsentanterne
Julianne er kommet i kontakt med en repræsentant fra ungdomsskolen.
Eventuelt

Punkter til kommende møder

 Samarbejde med foreningslivet
 Oplæg om den grovere retorik udarbejdet af
medarbejderrepræsentanter og ledelse
 Mad og måltider
 Vikar situationen
 Motions og bevægelse (Karin)
 Orientering vedr. turen til Sofia (Globalt linien)
 Da Vinci projekt/linie

