Referat af skolebestyrelsesmøde mandag d. 20. august 2012 på Vorrevangskolen.
Tilstede: Forældrerepræsentanter Bente Bro, Søren Jørgensen, Signe Winkel, Anette
Mahony, ledelse Lise Thorn, Vivi Konggaard, Bjarne Andersen, Mette Nielsen og
medarbejderrepræsentanter Torry Andersen og Louis Graversen.

1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Ledelsesvision
LT referede kort fra internatet i Koldkær for Koordinatorgruppen.
Innovation er et af de ord, der er meget oppe i tiden. Trine havde været
proceskonsulent. Hun havde forinden deltaget på nogle koordinatormøder.
Der blev arbejdet med ledelsens ledelsesvision.
Vi ser os selv som en bæredygtig skole. Bæredygtighed var også et
fokusområde i kampen for bevarelse af Vorrevangskolen.
Indenfor bæredygtighed er der 3 områder: Mental bæredygtighed, økonomisk
bæredygtighed og social bæredygtighed.
Der er 2 spor: – hvordan kan vi bruge forældrene som en ressource – og
hvordan kan vi sørge for, at vi hele tiden har høje faglige ambitioner.
Forældre som ressource er et lidt luftigt begreb. Der er konkret sat gang i
forældrebanken. Vi vil bl.a. prøve at få gang i noget lektiehjælp.
Måske kunne nogle forældre hjælpe til ved skolens Trivselsdag.
Der blev parvis summet og udarbejdet nogle spørgsmål, som kunne hjælpe
ledelsen videre i processen.
4. Skolebestyrelsesvalg
Vi skal have skolebestyrelsesvalg nu i efteråret.
Alle forældremøder skal være afholdt inden 15. sept. og klasserådene skal
være valgt.

Der er 3 skolebestyrelsesmedlemmer på valg: Bente, Birgitte og Tine.
Vi skulle gerne finde et par suppleanter.
Processen skal være afklaret inden 31. oktober.
Tidspunkt for afklaringsmøde: onsdag d. 3. oktober.
5. Høringsmateriale
Det skal lægges på ForældreIntra, så man som forældre har mulighed for at se
det. Der har været lavet en stor evaluering af forsøget med løbende valg til
skolebestyrelsen. Det har ikke øget forældrenes engagement.
Det giver ikke arbejdsro i bestyrelsen. Det tager mange ressourcer med de
mange valg. Forældrene møder ikke op, selvom møderne er åbne.
Er vi enige i denne indstilling ?
Ja, det er vi.
Det er godt, at man fremover selv kan bestemme om der skal afholdes
forskudte valg.
Der skal laves et udkast til høringssvar. Signe og Anne bød ind på denne
opgave. Det må meget gerne være klar til d. 4. September inden mødet i
skolens MED-udvalg.
Vi kan evt. eftersende vores forslag til øget forældreindflydelse.
Pulsen på skolen
Morgensamling er nu startet igen, hvor hele skolen synger en sang.
Tiltag primært på mellemtrinnet med løbe/læse-bånd.
Halvdelen af specialklasserne er ude at gå hver dag.
Der er fleksuge i uge 36. Ikke alle specialklasser er med.
Trivselsdagen har deltagelse fra hele skolen.
Skolen er blevet papirløs.
6. Mødedatoer i efteråret
Onsdag d. 19/9 kl. 17-20.
Onsdag d. 10/10 kl. 17-19
Tirsdag d. 6/11 kl. 17-19
Torsdag d. 13/12 kl. 17.

7. Eventuelt
Der er kommet ca. 15 tilbagemeldinger på det med Musikskolen på Intra.
Hvordan kommer vi videre med det ?
Signe sender ønsker til LT, som giver det videre til Musikskolen, så de kan se,
at der er interesse.
LT har fået en mail omkring fusioner, selvom det ikke er endeligt vedtaget.
9 skoler bliver berørt sådan, at ledelsen er i spil.
Inklusion er fokuspunkt på skolen. Vi har fået uddannet inklusionsvejledere. Vi
skal have lavet en arbejdskasse. 0.a’s og 0.b’s forældre skal indkaldes, hvor vi
vil fortælle om, hvordan forældrene kan være medspillere.
Vorrebladet har deadline 20. september.
Hvem fra skolebestyrelsen skriver et indlæg ?
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