Skolebestyrelsesmøde, onsdag d. 17. juni kl. 17.00
Referat fra skolebestyrelsesmødet
1.

Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.
2.

Distriktselever
Med udgangspunkt i den imødekomne ansøgning drøftes, hvordan skolebestyrelsen kan understøtte arbejdet med at øge andelen af distriktselever.
Kan vi bl.a. indkredse, hvem der er ”tvivlere”?

Lise orienterede om ansøgningen vedr. at øge andelen distriktselever på Vorrevangskolen. Ansøgningen
gav kr.
Brainstorm på ”hvordan tiltrækker vi flere distrikselever?”
Vorrevangskolen svinger mellem 50 og 60 %.
Tvivlerfamilier kan være:
- førstegangsforældre – hvordan får vi fat i dem?
- De utrygge Præsentationsvideo
Elev – fyrtårne, elevambassadører
Kan vi kvalificere den info, råd og vejl de får i børnehaven?
Musical
Skolefest
Mangfoldighed
Livet om aftenen hjemme i gården – være en del af den!!
T- shirts eller lign. – kasketten
Venskabsklasser – i børnehaven
De sociale medier
De gode historier
Indkalde tvivlerne efter info. møderne.
Branding – hvad skal vi have frem om Vorrevangskolen?
3.

Høringssvar til materialet om ”Skoleudbygningsprogram”.
LT gennemgår høringsmaterialet (pixi-udgave sendes i løbet af mandag)

Man har lavet nye principper for hvordan man bygger skoler.
På Vorrevangskolen har vi kvm nok men vore lokaler er for små. Man operere med hjemmiljøer og fælles
miljøer.
Vi har fået midler til ombygning.
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Det er positivt at de tænker helheder frem for blot at bygge til.
Bestyrelsen skal tage stilling til renovering af faglokaler samt pladsen til mellemtrin og udskoling.
Skolen involveres i processen.
Vorrevangskolen har positiv erfaring med at være involveret i bl. a. etablering af håndværk og design.
B og U vil gerne (gen-)indtænke klubben i processen.
Vi skal være undersøgende på ”hjemmiljøer”. Hvad dækker det over?
Vorrevangskolen har alm. afdelingen (indskoling, mellemtrin og udskoling) og special klasserne – vigtigt at
tænke ind. Indretningsmæssigt skal det tænkes ind. Indretning i spec klassernes hjemmiljø skal måske
tænkes anderledes.
Omklædningsrum skal måske tænkes ind i høringssvaret.
4.

Bestyrelsen næste år
- Tilbageblik:
-

Fremadrettet:

Nåede vi dét, vi havde sat os for?
Har bestyrelsesarbejdet levet op til alles forventninger?
De sidste principper…., v/ Marc
Ny bestyrelsesrepræsentant + nye suppleanter!
Nye mødedatoer

Trine opsummere bestyrelsens arbejde.
Rugbrødsudvalget:
Opdelingen med rugbrødsudvalget har været godt. Det har givet god energi. Måske skal man sidde i udvalget ½ år af gangen. Det er effektivt, når der ikke sidder så mange i udvalget.
Tema – Trivsel:
Fint at vælge et tema som bestyrelsen arbejde med. Det giver mulighed for fordybelse. Lise stiller spørgsmål ved om bestyrelsen føler sig nok inddraget.
På medarbejder og ledelsesniveau er det bredt ud, således at personalet oplever at bestyrelsen ”arbejder
med.”
Aktivistiske:
Det giver god energi i bestyrelsesarbejdet. Giver mulighed for at ”arbejde hurtigt”. Vigtigt at mobilisere til
at gøre noget godt og ikke kun når der er udsigt til lukning.
Det besluttes at der arbejdes videre på den måde vi har arbejdet på frem til nu.
Næste år:
Vi mangler nye medlemmer og suppl. i bestyrelsen. Vi skal ud blandt forældrene og gerne have ”nye forældre”.

5.

Skolebestyrelsesmøde, onsdag d. 17. juni kl. 17.00

Meddelelser og evt.

Martin påpeger, at træerne ved Skrødstrupvej dækker for udsynet. Marc og Lise tager sig af det.
Næste møde: onsdag den 26/8 kl. 17.00 – 19.00
Ref. Marc

