Referat
Skolebestyrelsesmøde
5. april 2016
På afd. Terslev
19.00 – 21.00

Deltagere:
Claus Elleman, Bent Zachariassen, Sigurd Brønnum, Nellie Bradsted, Juliane Rosendahl, Sofie
Paludan, Christopher Palm, Stine Baad, Dorthe Kvetny, Maria Hansen, Keith Duddles, John
Olesen, Frank Poll, Michael Særslev Rasmussen
Deltagende gæster: Katja Rasmussen
Afbud fra: Ingen
Godkendelse af referat
Referatet godkendes
Punkt 1.19.00 – 19.15 Præsentation af landsbyordningen - hvad rører sig i
Terslev?
Katja er konstitueret leder på Terslev skole. Terslev Børnehus holder åbent
hus den 16. marts 2016
Punkt 1. 19.15 – 19.25 Deltagelse i skolefodbold
Der er tradition for at mange klasser deltager i Haslev Fodbold Klubs årlige
skolefodboldturnering. Oftest glider arrangementet, der er arrangeret af
klassens forældre, godt – men nogen gange oplever de enkelte
afdelinger, at konflikter, opstået på de udvalgte hold, bringes ind i
skoledagen.
Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen, hvilken holdning bestyrelsen har til
disse forældrestyrede aktiviteter, og om disse aktiviteter skal understøttes i
skoletiden.
Fra sidste møde
Utilfredshed med, hvordan skolefodboldturneringen bliver afholdt. Den afholdes uden for
skoleregi og arrangeres af forældrene. Desværre oplever mange elever at blive sorteret fra,
da forældrene mener, de ikke er gode nok.
Vi bevæger os lidt i en gråzone, da det er forældrenes arrangement, men da vi får et
stigende antal henvendelser, vil skolebestyrelsen diskutere det på næste møde.

Bilag

Relation til de
fire fokuspunkter

Bilag vedlægges
Indstilling
Til drøftelse
Referat
Skolebestyrelsen anbefaler, at der laves nogle guidelines, som afspejler
Vestskolens værdier. En mulighed kunne også være at tage kontakt til
arrangøren HFC. Skolebestyrelsen tager kontakt til skolebestyrelserne i Øst
og Midt med henblik på et møde med HFC + evt. kontakt til Druestup
Friskole og Haslev Privatskole.

Punkt 2. 19.25 – 20.00 Opsamling kontakt forældreaften den 9. marts
På kontaktforældremødet blev der udarbejdet et forslag til et kodeks.
Forslagene er vedlagt som bilag
Oplægget færdiggøres på mødet
Plan for den videre proces fremlægges i forhold til kommunikation til
forældre, elever og lærere.
Bilag
Kodeks vedlægges
Indstilling
Referat:
Fremmødet var lidt skuffende, der var kun 15 kontaktforældre plus
skolebestyrelsen. Det ringe fremmøde kan evt. skyldes, at adresselister med
nye kontaktforældre ikke var opdateret, så invitationen ikke var kommet
ud til de rette. Vi strammer op på proceduren til næste gang.
På mødet blev der udarbejdet et kodeks, som skolebestyrelsen fik mandat
til at sætte i værk med det samme.
Kodekset sendes ud til forældrene og sættes på hjemmesiden. For
elevernes vedkommende følges det udarbejdede kodeks op af en
temadag jf. næste punkt.
Punkt 3. 20.00 – 20.10 Temadag på Vestskolen i forbindelse med retorik
Der er udarbejdet et forslag til en fælles temadag i forbindelse med
kodekset god kommunikation.
Oplægget præsenteres
Bilag
Oplæg til afvikling af Temadag vedlægges

Indstilling
Godkendes
Referat:
Til de kommende forældremøder skal kodekset drøftes. Til næste skoleår vil
der blive afholdt to forældremøder.
Punkt 4. 20.10 – 20.20 Da Vinci projekt/linje
Maria fremlægger ideen bag
Bilag
Information om linjen vedlægges
Indstilling
Punktet ønskes drøftet
Referat:
Skolebestyrelsen drøftede, om det kunne være en mulighed på
Vestskolen.
En linje som fordrer talentarbejder – det skal være fedt og cool at være
klog. Det skal være fedt at ville gå i skole. Kunne vi samle en ”eliteklasse”
for de elever, som vil dygtiggøre sig ekstra? Det kunne fx være ved
holddannelse, da folkeskoleloven ikke giver lov til at lave en ”eliteklasse”.
Kunne vi på den måde gøre linje/profil stærkere, end den er i dag. Vi kan
på den måde forberede til gymnasiet.
Vi er rigtig gode til at tage os af de ”specielle” børn og børn, som er fagligt
udfordret. Med linjen her kan vi udfordre dem, som gerne vil noget ekstra
og gerne vil skolen og er indstillet på at yde lidt ekstra. Det handler ikke
nødvendigvis om at have høje karakterer, men om børnenes indstilling, de
skal møde nysgerrige, de skal møde undervisningsparate og de skal have
forberedt sig.

Da Vinci linjen skolebestyrelsen.docx

Punkt 5. 20.20 – 20.30 Mobning
I påskedagene opfordrede vores undervisningsminister til, at alle skoler
sørger for at forholde sig til mobning.
Der ønskes en kort drøftelse af, hvorledes skolebestyrelsen kan understøtte
denne indsats.
Bilag

Indstilling
Punktet drøftes
Referat:
Vestskolen har en trivselsstrategi, som også indeholder en mobbe-politik.
En mulighed kunne derfor være at tage fat i den politik, vi allerede har og
se, om den stadig er tidssvarende.
Call Me har lavet en kampagne omkring mobning/tal ordenligt, her kunne
vi måske finde inspiration til nyt materiale.
Nuværende politik skal derfor gennemgås, og punktet tages op igen på
næste møde.
Umiddelbart er det ikke skolens overbevisning, at mobning er et udpræget
problem på Vestskolen, men selvfølgelig noget man altid skal have fokus
på. Vi er dog mere udfordret af elever i udskolingen, som ikke trives og
derfor har højt fravær – hovedsagelig på grund af personlige problemer.

Meddelelser 20.30 – 21.00
Skolebestyrelsesformanden:
Claus vil gerne have, at bestyrelsen gør sig nogle overvejelser om, hvad
der skal arbejdes med det kommende år. Skolebestyrelsesmedlemmer
bedes derfor sende deres input til det kommende bestyrelsesarbejde til
formanden, så de kan komme på dagsordenen. Deadline for indsendelse
af forslag er den 18. maj 2016.
Næste skolebestyrelse møde er den 25. maj, dette er det sidste møde
inden sommerferien. Kontaktforældrene inviteres til mødet, og der skal
laves en årsberetning.
Skolens ledelse:
Timefordelingsplan kommer på KPU på torsdag den 7. april. Efter
godkendelse hos lærerne sendes udkastet til orientering i skolebestyrelsen.
Centerchef Jens Zachariasen har opsagt sin stilling pr. 1. maj 2016. Der er
derfor ikke en Centerchef fra maj-august 2016, hvorefter der forventes at
være ansat ny Centerchef. Sigurd sidder i ansættelsesudvalget.
Vestskolens budget for 2016 er på plads. Det ser ud til, at vi har det
passende antal lærere. Fagfordelingen er i gang og forventes at være
færdig midt i maj, så skemaplanlægningen kan være på plads inden vi
går på sommerferie.
Vi har besluttet, at der indkøbes Cromebooks til 4. klasserne og 7. klasserne,
som skal erstatte nogle af de helt ”almindelige” bøger. Vi vil derfor satse
både på bøger og en digital løsning.
Projektet går i gang efter sommerferien.

Vi er de første i Faxe Kommune, som giver deres elever Cromebooks.
Skolebestyrelsesmedlemmerne:
Nyt om trafik situationen? Der er nye initiativer på vej. Der lægges op til, at
man må sætte børnene af helt oppe ved skolen, men man må ikke
parkere og gå med ind på skolen. Ønsker man det, skal man stadig holde
på parkeringspladsen. Ligeledes bliver der også sat initiativer i gang ved
Småfolket. Der bliver sat plakater op, og der skal sendes information ud til
forældrene.
Medarbejderrepræsentanterne:
SFO:
Ingen
Elevrådsrepræsentanterne:
Ingen
Eventuelt

Punkter til kommende møder

 Vikarsituationen

