Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 21. februar 2013 på Vorrevangskolen
Tilstede: Forældrerepræsentanter Bente Bro, Birgitte Yde Kjær, Kirsten Aaberg,
Signe Winkel, Anette Mahony, Tine Dynæs Juhl ledelse Lise Thorn, Vivi Konggaard,
Karin Walk, Mette Nielsen, Søren Skalkhøj, Bjarne Andersen medarbejderrepræsentanter Torry Andersen, Louis Graversen elevrepræsentanter Ellen Yde Kjær
og Siv Fisker.
1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Pulsen på skolen
Vi er ved at få gang i vores blæser-orkester. Vi kan have 17 elever med samt 2
hjælpere fra 9. klasse. De skal evt. optræde til forårskoncerten, i Skejbycentret
og til skoleafslutningen.
Specialklasseskolefest afholdes torsdag d. 28. februar med et godt og meget
genkendeligt program. Forældrene kan bestille smørrebrød. Der plejer at være
ca. 200 mennesker.
Der har været musical – dog med visse lydproblemer. Der kan hentes hjælp
eksternt med både lyd og kostumer. Forældrebanken skal opdateres igen.
Der har været fleksuge i udskolingen. De arbejdede med en udfordring om at
skabe større tilskuergrundlag til Skovbakkens hjemmekampe med hjælp fra
CFU.
Louis har fået nyt arbejde i udskolingen med at fastholde unge med problemer
i deres skolegang.
4. SB’s bidrag til Vorrebladet
Birgitte skriver til martsbladet, Signe til juni, Anette til oktober og Kirsten til
december.
5. Regnskab og budget
Bjarne fremlagde det forventede regnskab for både skole og SFO for 2012.
Skolen forventes at komme ud bedre resultat end budgetteret, mens SFO
forventes at komme ud af 2012 med et mindre underskud.

Der er budgetteret med pænt overskud i både skole- og SFO-delen i 2013.
Skolens gæld ser dermed ud til at kunne være afviklet indenfor en overskuelig
årrække. SFO har fortsat et akkumuleret overskud.
6. Evt. + meddelelser
Der forhandles i øjeblikket mellem KL og DLF om lærernes arbejdstid. Det ser
ud til, at det kan blive svært at opnå enighed. Det kan altså ende med en
konflikt, selvom ingen ønsker det.
Forskønnelsesdagen er stadig aktuel. Den vil blive afholdt lørdag d. 13. april.
Vi har 2 søjler i vores udviklingsplan – forældre som ressource og udvikling i
afdelingerne. Vi har fuld gang i nogle arbejdsudvalg i både udskoling og
indskoling.
Vi sætter gang i læse/løbe/stemme-bånd i det nye skoleår.
Placering i forhold til undervisningseffekt. Vi plejer at ligge godt, men denne
gang ligger vi pludselig dårligt. Vi tror dog kun, at det drejer sig om et uheldigt
øjebliksbillede.
Kurser om god mødeledelse afholdes i næste uge med henblik på bedre
forældremøder.
7. Skolebestyrelsens principper for skolens virke
Vi har allerede ret mange principper. Måske er nogle af dem ikke deciderede
principper. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad et princip
egentlig er. ”Et princip er en grundsætning for handling som en organisation
følger. Det skal helst angive en retning.”
Det fremgår af Folkeskoleloven, at bestyrelsen fastsætter principper for skolens
virksomhed - herunder om
- Undervisningens organisering
- Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin
- Skoledagens længde
- Undervisning efter §5 stk.5
- Udbud af valgfag
- Specialundervisning
- Elevernes placering i klasser
- Samarbejdet mellem skole og hjem
- Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
- Arbejdets fordeling mellem lærerne

-

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
Lejrskoleophold
Udsendelse i praktik
Skolefritidsordningens virksomhed

Resten af mødet foregik nu som et gruppearbejde med revidering af skolens
principper. Grupperne fremlægger resultatet af deres drøftelser på de
kommende skolebestyrelsesmøder efter den omdelte plan.
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