Dagsorden
Skolebestyrelsesmøde
24. oktober 2016
På afd. Vibeeng
19.00 – 21.00

Deltagere:
Claus Elleman, Bent Zachariassen, Sigurd Brønnum, Sofie Paludan, Stine Baad, Dorthe Kvetny,
Maria Hansen, Keith Duddles, John Olesen, Frank Poll, Michael Særslev Rasmussen
Deltagende gæster: Anja Kristensen, leder af SFO Viben
Afbud fra: John
Godkendelse af referat
Referat godkendt fra 25. august 2016
Punkt 1. 19.00– 19.15 Nyt fra afd. Vibeeng
Bilag
Indstilling
Referat
Anja orienterede om arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser for
SFO. Erik Østerby (ny centerchef) har igangsat et arbejde, hvor Anja
sidder med i arbejdsgruppen.
Der er opsat overordnede pejlemærker i forhold til arbejdet med mål
og indhold for alle SFO’er i Faxe Kommune, der harmonerer med
den nye Børne- og Ungepolitik. Efterfølgende skal hver SFO lave
lokale handleplaner.
Der er i arbejdet også fokus på brobygning ml. børnehave og skole
samt det, at SFO er et fritidstilbud - dvs. tvungen lektielæsning er fx
ikke en del af aktiviteterne, men kan oprettes som tilbud. Materialet
bliver sendt i høring snarest.
Arbejdet forventes implementeret fra skoleåret 17/18.
Derefter orienterede Anja om nyt fra Viben, hvor der bl.a. er fokus på
praksisfællesskabet i indskolingen, hvor det prioriteres, at lærere og
pædagoger får mulighed for at arbejde sammen, så regler m.v. er
ens, uanset om klokken er 10 eller 15.

Relation til de
fire fokuspunkter

Der arbejdes med årshjul, så skole- og SFO-aktiviteter harmonerer
bedre.
Aktiviteterne målrettes til de enkelte årgange.
Der arbejdes konkret med at styrke børnenes ”vi-kompetencer”, da
de fleste børn har stærke ”jeg-kompetencer”.
SFO-tid er fritid, men det betyder ikke, at der er frit valg på alle
hylder. Der er også en del skal-aktiviteter.
Punkt 2. 19.15 – 19.30 Evaluering af skolebestyrelsens deltagelse på
forældremøder
Tilbagemeldinger fra skolebestyrelsesmedlemmerne og de tre
medarbejderrepræsentanter.
Bilag
Indstilling
Referat
De møder, hvor vi deltog, var gode. Klasserne bør høre oplægget
inden, de går i klasserne bl.a. af hensyn til vigtigheden af
kontaktforældrenes rolle.
Fremadrettet vil det være rart, hvis vi laver et fælles oplæg, så alle
har noget at tale ud fra.
Kan vi samle større grupper? Fx hele indskolingen på en afd., så
bestyrelsen ikke skal deltage i så mange arrangementer?
Det vil være rart at få datoerne i god tid… Og samtidig vil det være
en god idé, hvis bestyrelsen får navn og mail på en lærer fra hver
årgang, der kan kommunikeres med inden mødet.
De klasser og årgange, der blev svigtet til møderne i denne omgang,
bør have tilbud om at få besøg til forårets møde.
Punkt 3. 19.30 – 20.30 Skolebestyrelsens arbejde de næste to år
Evaluering af kontaktforældreaften
Evaluering af det aflyste seminar
På baggrund af den netop aflyste bestyrelsesseminar, og den sidste
kontaktforældreaften ønskes en debat, hvor vi tager livtag med os
selv og finder ud af, hvorledes vi ønsker at agere som bestyrelse og
hvilken højde vi sætter på overliggeren for vort arbejde.
Bilag
Indstilling

Referat:
Før ferien besluttede vi på mødet, hvilke punkter vi ville arbejde med
på døgnmødet. Punktet om kommunikation er fortsat aktuelt - så
hvad gør vi nu? Hvad vil vi? Hvordan vil vi arbejde? Hvordan får vi
vores egne idéer gennemført? Hvordan får vi samlet op fra
kontaktforældremødet?
Som udgangspunkt er døgnseminar en god idé - vi får meget ud af
det. -Men er det realistisk, at vi kan afsætte tid til det?
Et almindeligt bestyrelsesmøde kan også sagtens udvides til et
arbejdsmøde, så mødet forlænges med fx 1 time.
Vi bør overveje at lave et miniseminar, hvor vi mødes 3-4 timer og får
planlagt arbejdet, så vi kan komme videre.
Vi skal være bedre til at kommunikere på skrift, så alle er klar over,
hvem der står for hvilke aktiviteter.
Vi skal have mere fokus på at implementere vores arbejde og sætte
realistiske mål op. Ledelse og medarbejdere indgår gerne i
arbejdsgrupperne, men det er de forældrevalgte, der skal drive
bestyrelsen.
Alle har et ansvar for at notere mødedatoer, der skrives i referaterne.
Tidligere arbejde fra Bregnen, hvor vi lavede info-folder til
kontaktforældrene skal sendes ud. Der er for meget af det arbejde vi
laver, der ikke kommer ud.
Hvad forventes der af os i bestyrelsen? Hvad er vores motivation for
at sidde i bestyrelsen?
Der er nu gået 3 mdr. af skoleåret, men vi er ikke rigtig kommet i
gang med at arbejde endnu. Hvad gør vi?
Mødekalenderen på Intra er ikke opdateret!
Mødet den 22. november 2016 på afd. Terslev udvides, så vi mødes
kl. 18.30 - 21.00. Der vil være sandwich fra kl. 18.
Dorthe, (Frank), Sofie og Sigurd mødes den 7. november 2016 kl.19
på Nordskov og laver oplægget til aftenen.

Meddelelser 20.30 – 21.00
Skolebestyrelsesformanden:
Er der nogen herfra der deltager i Skole & Forældrearrangementet i
Nyborg? Michael deltager, hvis han kan få det til at passe.

Skolens ledelse:
Vi har stillingsopslag ude og søger bredt. Vi udvider bl.a. antallet af
modtagerklasser.
Omkring jul forventer vi at kunne slå en stilling op som afdelingsleder
på afd. Nordskov.
Leder- og trivselsevaluering er netop afsluttet, og nu arbejder vi i
TR/AMR-grupperne med det fremadrettede arbejde.
Der blev spurgt ind til effekten af vikaruddannelsen. De foreløbige
tilbagemeldinger er positive. Efter jul kører vi uddannelsen igen.
Skolebestyrelsesmedlemmerne:
Medarbejderrepræsentanterne:
Der har været Miniby på afd. Vibeeng tirs-tors i uge 41, hvor hele
skolen var omdannet til et minisamfund.
SFO’erne mødes til fritcup i løbet af året. I september var der løb på
engen, hvor bl.a. afd. Terslev deltog. Torsdag i uge 42 var der hockey
og høstfest på Haslev Privatskole, hvor både afd. Terslev og afd.
Vibeeng deltog.
UCSJ udbyder nu kompetenceudviklingskurser for pædagogerne,
der underviser i understøttende undervisning. Der er bl.a. fokus på
klasseledelse.
SFO
Elevrådsrepræsentanterne
Eventuelt
Høringssvaret vedr. ferieplanen for 17/18 sendes ud sammen med
referatet.
Der spørges ind til kostpolitikken og hvor mange gange, der kan
gives dispensation. Det er lærerne i den enkelte klasse, der kan give
dispensation.
Noterne fra kontaktforældremødet sendes ud nu i uredigeret form
med besked om tak for sidst og, at bestyrelsen arbejder videre med
deres input.
Sigurd sender ”Forventninger til skolebestyrelsesmedlemmer” ud til
alle til orientering.

Punkter til kommende møder (22. november 2016 og 25. januar 2017)
Opsamling fra kontaktforældremødet i september. På mødet i

november nedsættes en arbejdsgruppe, der kommer med et oplæg
til mødet i januar.
Budget

