Referat fra bestyrelsesmødet 19/2 kl. 17 - 19

Deltagere: Mette, Bente, Trine, Birgitte,Toke, Vivi, Lise og Marc.

Dagordenen blev til følgende:

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat og dagsorden.
Forældremøde den 25/2 - opfølgning om skolereform
Vorrevangskolen i fremtiden.
Kvalitetsrapport
Meddelser og evt.

Ad. 1
Dagsorden og referat blev godkendt. Det er dog vigtigt at referatet skal uddybes og være mere
forklarende.
Ad. 2
Hvordan griber vi det an? Hvad vil vi have ud af det?
Hvad er facts på Vorrevangskolen?
1. informere
2. give os noget, kommentarer og ide’er, hvordan oplever de det?
Vi sender invitation ud fredag (i morgen) med tilmelding over intra. Heraf fremgår aftenens program.
Tilmelding senest mandag.
Lise byder velkommen og orienterer.
Afhængig af deltagerantallet laver vi borde hvor der kan snakkes. Vi (bestyrelsen) fordeler os lidt
rundt ved bordene. Vi lader papir og blyant ligge på bordene så forældrene kan skrive tanker, ide’er
mm.
Ved mange deltagere bliver det kun info og spørgsmål.

Ad. 3
Ledelsen har kort vendt princippet, og synes det er et godt princip og tror også personalet kan bakke
op om det.
Ledelsen har dog nogle spørgsmål bl. a.:
-

Hvad skal en procesplan indeholde og hvad er formålet med den?
De økonomiske prioriteringer - hvilke prioriteringer tænkes der bl. a.?

Det diskuteres hvad der præcist menes med ovenstående ”pinde”.
Procesplanen skal fremme personalets oplevelse af at bestyrelse og ledelse vil fremme trivslen og
den enkeltes oplevelse af gode arbejdsbetingelser.
Hvis der skal være et ”tegn”, skal det være, at der kontinuerligt arbejdes med personalets
arbejdsbetingelser og trivslen.
Afrunding:
Vi konkluderer at princippet kun indeholder formål samt et tegn.
Og hvad gør vi så nu?
Trine foreslår der laves et brev til personale og forældre. I første omgang laves et brev til personalet
udfærdiget af Mette, Trine og Toke(som sparring).

Ad. 4
Bestyrelsen skal lave en udtalelse til kvalitetsrapporten.
Indhold:
-

Hvad arbejder vi med i bestyrelsen?
Indsatser - dagtilbud, lærere ind i børnehaveklasserne, sprogindsats i indskolingen,
hvordan udvikler kvaliteten sig - efter en skolereform - bliver ide’erne til virkelighed?
personalets muligheder for at fører det ud i livet - bekymring
tilgang af elever
optaget af uddannelse og dannelse
Vorrevangskolen - min skole
Nationale test og elev-trivselsundersøgelser

Ad. 5
Trine:
Hvis man har noget til næste møde, som er det driftsmøde, kan man sige det nu.
Bente:
Punkter til næste møde den 18/3
- status på principper
- budget
- opsamling på forældremøde
- eval af processen frem til nu
- næste skoleår
Lise:
Skolens tage er ved at være færdige. Håndværk og design forventes færdige i maj måned.
Vivi:
Vedr. Vorrestrup: Vi arbejder med at ændre mødetid for børnene i denne uge.
Mandag - onsdag: 8 - 13.35
Torsdag: 8 - 17
Fredag: 8 - 11.40
Dette accepteres af bestyrelsen.
Trine:
Kan det gøre sådan at en årgang kan tjene penge på f. eks Vorrestrup eller musicalen.?
Evt. 5 klasserne som så tjener til deres lejr.

Ref. Marc

