Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
19. september 2017
På afd. Terslev
19.00 – 21.00

Deltagere:
Claus Elleman, Bent Zachariassen, Sigurd Brønnum, Sofie Paludan, Dorthe Kvetny, Maria Hansen,
Pernille Hoff Krapper, Jacob Poulsen, Frank Poll, Stine Baad, Michael Særslev Rasmussen
Deltagende gæster: ingen
Afbud fra: Katja, Dorthe og Bent.
Godkendelse af referat

Godkendt på sidste møde. Referatet
fra sidste møde sendes ud sammen
med dette referat.
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Punkt 0. info fra Afd. Terslev (19.00 – 19.15)
Velkomst til de to nye medarbejderrepræsentanter

Punkt 1. Kontakt forældreaften d. 28. september (19.15
– 19.30)
Udvalget præsenterer programmet
Indstilling
Til orientering

Claus bød velkommen til alle - især
Pernille og Jacob, som er nye
medarbejderrepræsentanter fra hhv.
Nordskov og Terslev.
Der var rejsegilde i vuggestuen i går.
Der kommer rigtig mange børn herude.
De grønne områder omkring skolen er
ved at blive renoveret/opgraderet. I
midten af november forventes
byggeriet færdigt.
Der er lidt tumult omkring kørsel til/fra
skolen, så nu etableres der en ny
parkeringsplads foran hallen og lagt ny
sti over til skolen.
Vi forsøger, at opfordre eleverne til at
cykle.
Arbejdsgruppen fremlagde deres
planer - se udleveret bilag.
Mødet kommer til at omhandle
opsamling vedr. Dannelse og
forpligtende fællesskaber samt input til
skolens antimobbestrategi med særligt
fokus på de sociale medier.

Bilag
Ingen

Frank fremlægger skolebestyrelsens
årsberetning i punktform.
Claus og Dorthe kan ikke deltage.
Sofie er usikker. Resten af bestyrelsen
forventes at deltage. Mødet afholdes
på afd. Vibeeng.
Arbejdsgruppen laver programmet
færdigt snarest.
Grupperne bør placeres i indskoling,
mellemtrin og udskoling, da
diskussionerne har været meget
forskellige.

Punkt 2. Antimobbestrategi (19.30 – 20.00)
Vi skal i skolebestyrelsen have redigeret vores
samværspolitik således den lever op til kriterierne i den
nye antimobbestrategi. Jeg har vedlagt Faxe
Kommunes strategi på området der gælder indtil vi
har vedtaget vores egen
Indstilling
Til drøftelse og beslutning
Bilag

Faxe Kommunes
170703 Brev fra KL antimobbestrategi, version
National
170801.pdf
klageinstans.pdf

Sigurd orienterede om det arbejde, der
er gået forud for det arbejde, vi nu skal
i gang med.
Vestskolen skal have sin egen
antimobbestrategi.
Strategien skal indeholde en definition,
en forebyggelsesstrategi og en
handleplan.
Som en del af baggrunden bør vi også
beskrive kulturforskelle.
Vi bør overveje at fastholde vores
trivselspolitik - men den bør nok
revideres. Politikken bør indeholde alle
aspekter omkring trivsel.
Antimobbestrategien kan muligvis blive
et bilag til trivselspolitikken?
Vi afventer kontaktforældrenes input til
mødet den 28. september 2017,
hvorefter den nedsatte arbejdsgruppe
(Sigurd, Maria, Jacob, Michael)
arbejder videre.
Tilføjelse:
Skolerne kan nu få bøder, hvis
indsatsen ikke er god nok.

Punkt 3. Orientering om elevskemaer (20.00 – 20.15)
I den nye folkeskolelov er under bestyrelsens arbejde
indskrevet en ny arbejdsopgave. Bestyrelsen skal
behandle elevskemaerne mht. hvornår de får fri mm.
Vi gennemgår ringetiderne og enkelte skemaer
således vi kan få et overblik om opgavens omfang.
Indstilling

Der er kommet ændringer i
Folkeskoleloven, hvilket betyder at
bestyrelsen fremover skal godkende
ringetider og klasseskemaer.
Punktet vil fremover være en del af de
faste punkter i årshjulet.
Mht. ringetider er det Movia, der
bestemmer det meste, da det er svært
at få bustiderne ændret.

Til drøftelse
Bilag
Udleveres på mødet

Der har været søgt om at konvertere
UUV til to-voksen-timer. Vores
ansøgninger er ikke blevet
imødekommet.
Indskolingen har 30 timer,
mellemtrinnet 33 timer
og udskolingen 35 timer.
STU har i nogle indskolingsklasser været
brugt til spisning og youtube-videoer.
Det er bestemt ikke hensigten med
timerne.
Ændringerne i placering af STU i
udskolingen har haft god effekt. Det er
også nu i højere grad klassens faste
lærere, der læser timerne.
Det er medarbejdernes indtryk, at
timerne bruges mere effektivt nu end
tidligere - eleverne bruger tiden til
lektier/læsning.
Der spørges ind til om de lange
skoledage har haft negativ effekt på
elevernes fritidsinteresser. Der laves en
undersøgelse via en konsulent i
Ungdomsskolen om kort tid, så vi hører
nærmere.
Der foreligger nationale undersøgelse,
der viser, at eleverne går til lige så
mange fritidsinteresse nu som tidligere.

Punkt 4. Dannelse og forpligtende fællesskaber (20.15
– 20.30)
Kort opsamling fra de første møder – hvordan kommer
vi videre?
Indstilling

Lærerne har oplevet positive snakke.
Kritik af at spørgsmålene var ledende men hvis alle var klar over, hvilke svar
der var acceptable, burde der jo ikke
være problemer.
Spørgsmålene bør være mere åbne.

Bilag
Ikke alle lærere var lige forberedte,
hvilket gjorde introen mangelfuld i
nogle klasser.
Ledelsen forsøgte at rette op
undervejs, så samme information tilgik
alle afdelinger.
Vi skal påtale, at det her ikke er SSPindlæg - men tingene skal holdes
adskilt.

På Terslev er det problematisk, at alle
forældremøder holdes samtidigt.
Tilmed holdt 7. årgang forældremøder
samtidig.
Kan det koordineres bedre?
Vi bør overveje, om flere kan deltage i
videoerne, så der kommer lidt mere
”liv” i dem.
Målet er fortsat, at kontaktforældrene i
højere grad løfter på en større del af
punkterne på forældremøderne. Der
er lidt lang vej endnu.
Punkt 5. Lærerens dag (20.30 – 20.40)
SKB plejer at markerer Læreres dag
Hvordan vi gøre det i år
Indstilling
Til drøftelse

Der gives morgenbrød på
lærerværelserne. Skolen sørger for
indkøb.
Michael besøger Nordskov (kl. 9.30)og
Terslev (kl. 9.50). Sigurd undersøger om
Bent eller Dorthe kan besøge Vibeeng.
Claus laver et brev, der sendes ud på
dagen.

Punkt 6. KV17 (20.40 – 20.45)
Der er fremsat et forslag vedr. fælles borgermøde
vedr. folkeskolen forud for kommunevalget Claus
deltager i et møde sammen med de to andre
formænd. Orientering fra mødet og det eventuelle
videre arbejde.
Indstilling
Til beslutning

I forbindelse med Kommunevalget 21.
november 2017 har
bestyrelsesformændene fra Midt, Øst
og Vest drøftet muligheden for at lave
en debataften for de kommende
medlemmer af uddannelsesudvalget.
Vi kan udfordre dem på en række
overordnede spørgsmål.
Stine sender inspiration til emner fra
Lolland/Guldborgsund til Claus.
24. eller 26. oktober er i spil. Sigurd
undersøger om der er sammenfald på
datoerne i forhold til andre aktiviteter.
Der er fuld opbakning til idéen, så
Claus arbejder videre.

(20.45 – 21.00)
Meddelelser
Skolebestyrelsesformanden:
Skolens ledelse:
Skolebestyrelsesmedlemmerne

Fra ledelsen: Vi er kommet godt i gang.
Der er kommet 22 nye medarbejdere
på Vestskolen siden januar.
De føler sig alle godt modtaget.
Mht. budgetopfølgning er der
udfordringer i forhold til

Medarbejderrepræsentanterne:
SFO:
Elevrådsrepræsentanterne

modtageklasserne, da disse giver
underskud.
Skolelederen på Østskolen er
sygemeldt, så Sigurd dækker nu
Hylleholt og Rollo og Mette Løvbjerg
(leder på Midtskolen) dækker Karise og
centerklasserne der.
Ændringerne påvirker især afd.lederne.
Der er ingen afklaring i forhold til
tidshorisonten.
Der vælges nye
elevrådsrepræsentanter i næste uge,
så de deltager fremadrettet.

Eventuelt

Der blev spurgt til repræsentation fra
de enkelte afdelinger. Man sidder
perioden ud, selvom man ikke
længere har børn i den fase, man
repræsenterer.
Der spørges ind til hvor i systemet
midler til specialskoleelever dækkes
fra. Sigurd orienterede om, at det er
konto 308 - dvs. en central konto i
kommunen - så det belaster ikke
Vestskolens budget.
Der spørges ind til elevskabene på
Nordskov. Der er blevet givet udtryk for,
at beslutningen er ”clearet” hele vejen
op, hvilket ikke kan genkendes. Sigurd
undersøger sagen. Hvis skolen skal
købe elevskabe vil det være en udgift
på 600.000 kr.
Der skal købes lade-skabe til
Chromebooks - de stilles gratis til
rådighed til eleverne.
Dyrehegn på Vibeeng giver farlige
situationer. Det bør fjernes. Det er Vej
og Park, der har bolden - men de gør
ikke så meget, så nu har Rasmus og
Jimmy besluttet at fjerne det.
Der har været en henvendelse fra en
forælder vedr. madbestilling på afd.
Vibeeng via skolebestyrelsens
redigeringsdel i Intra. Ordningen er lige

blevet ændret fra i mandags.
Vi behandler hendes henvendelse på
næste møde, hvilket Sigurd orienterer
hende om.
Der er indgået budgetforlig - læs det
på kommunens hjemmeside.

