Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 6. november 2012 på Vorrevangskolen.
Tilstede: Forældrerepræsentanter Bente Bro, Kirsten Aaberg, Birgitte Yde Kjær, Tine
Juhl, Anette Mahony, Kent Pedersen ledelse Lise Thorn, Vivi Konggaard, Mette
Nielsen, Bjarne Andersen, medarbejderrepræsentanter Torry Andersen, Louis
Graversen og elevrepræsentanter Siw Fisker og Ellen Yde Kjær.
1. Godkendelse af referat
Det fremgår af referatet, at Bente Bro var tilstede. Det var dog ikke tilfældet.
2. Godkendelse af dagsorden
3 nye punkter blev tilføjet som punkt 4, 5 og 6 på dagsordenen.
3. Ny skolebestyrelse
De nye medlemmer blev budt velkommen, og der blev gennemført en kort
præsentation.
Forældrerepræsentanterne fortalte, hvad der havde gjort indtryk på dem i det
forløbne år, og hvad vil de gerne arbejde med i det kommende år.
Først og fremmest har vi været med til at redde skolen. Men der er også
mindre gode opgaver – f.eks. at tage stilling til besparelser på skolens budget.
Bestyrelsen vil gerne arbejde mere med forældreinddragelse og med at få
brugt forældrenes ressourcer via forældrebanken.
De nye medlemmer af bestyrelsen blev orienteret om deres tavshedspligt.
Tankerne bag opdelingen i driftsmøder og temamøder blev gennemgået.
Konstituering: Genvalg til Bente Bro som formand for skolebestyrelsen og til
Birgitte Yde Kjær som næstformand og ordstyrer.
4. Café-mødet i næste uge
En arbejdsgruppe har arbejdet med, hvordan vi inddrager forældrene noget
mere. Vi vil prøve at invitere alle klasserådsreræsentanter til et cafémøde
med skolebestyrelsen tirsdag d. 13/11.
Hvis der kommer for få tilmeldinger til mødet, vil vi ringe og opfordre
forældrene til at komme.

5. Dialogmøde
To gange om året inviteres skolebestyrelserne til et dialogmøde med
rådmanden. Temaet er denne gang ”Forældreinddragelse”. Datoen er 19/11.
6. Møde om nye 0. klasser
Skoledistriktet er blevet udvidet. Måske kan det give lidt større indskrivning.
Vi plejer at have en skolebestyrelsesrepræsentant med til indskrivningsmødet.
Det afholdes d. 6/12.
7. Elevernes trivselsundersøgelse
I uge 40 har alle eleverne udfyldt en trivselsundersøgelse. Man kan nu følge
en klasses trivsel fra år til år. Trivselsundersøgelsen afløser de tidligere UVMundersøgelser.
Spørgsmålene er forskellige for indskoling, mellemtrin og udskoling.
Vi har især kigget på trivsel, kedsomhed, morgenmad, mobning og
alkohol/rygning.
Generelt ser det rigtig pænt ud.
Klasselærerne skal nu indkalde til team-møde og bearbejde undersøgelsens
resultater. Derefter skal klasselæreren tale resultaterne igennem med
klasserne i anonymiseret form. Forældrene skal også orienteres igennem et
nyhedsbrev.
Kan der gøres en ekstra indsats for de stille elever, som måske ikke har en
ven, eller som ikke trives i SFO ?
Vi skal følge op på om børnene i indskolingen spiser morgenmad.
Vi skal være mere ambitiøse på områder som ros og inddragelse end det
kommunale gennemsnit.
Resultatet vil også blive behandlet i elevrådet.
8. Pulsen på skolen
Vi har haft motionsdag sidste dag inden efterårsferien. Skolefesten er flyttet
til efteråret og afholdes nu på torsdag d. 8/11.
Lærerne i de forskellige klasser er på besøg hos hinanden og følger
undervisningen i henholdsvis specialklasser og almenklasser.
I sidste uge havde vi matematik-fagdag og d. 14/11 har vi dansk-fagdag.

En del dansk-klasser havde arbejdet med opera, hvor vi også havde besøg af
opera-sangeren Sus.
Vi gen-indfører en gammel konkurrence, hvor vi giver Smiley’s for pæn
indretning og oprydning i klasserne.
Der er møde på fredag om mulighed for at indføre et læse/løbe-bånd på
skolen. Kan meget vel senere ende på skolebestyrelsens bord.
Udvikling i udskolingen. Emner: Efter skoletids-miljø, særlige forløb for svage
elever, andre samarbejdspartnere.
9. Meddelelser og evt.
Lån af lokaler. Inklusionsmøde med 0. klasserne. Hvad kan forældrene gøre
for at alle børn er inkluderet i klasserne. Kan man låne et lokale på skolen til at
holde fødselsdag. Lise og Bjarne undersøger nærmere med hensyn til alarmer.
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