Skolebestyrelsesmøde, torsdag d. 21. maj kl. 17.00 – 20.00

Referat fra bestyrelsesmødet.
•

Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet er godkendt.
•

Tema: Reformen fra år 1 til år 2.
Fokus: Indskoling og valgfag i Udskolingen
- Hvad er bestyrelsens opgave?
- Hvordan kan bestyrelsen understøtte arbejdet?
Indskoling
Skole-hjem kommunikation – og tid!
 Samtaler mellem skolen og hjemmet

Lærerne i indskolingen har forespurgt om muligheden for at der kun er 1 s/h samtale i indskolingen. Ledelsen har
snakket om muligheden for at dansklæreren deltager i 2 samtaler og matematiklærer og SFO pæd. deltager i en hver.
De forskellige muligheder blev debatteret. Bl. a. om det kunne kombineres med klasseaktiviteter.
Eventuelt kunne der reduceres i deltagelsen i klassearr/fællesarr.
Skolebestyrelsen bakker ikke op om at antallet af samtaler reduceres. Bestyrelsen anerkender den store opgave og at
der kigges på muligheder for at reducere lærernes tid på opgaven.
Vi arbejder videre med at kigge på den mulighed at der deltager færre lærere og pæd på de enkelte møder men vi
nedsætter ikke antallet af samtaler.
 Forældremøder og forældrearrangementer
Tidligere har der været arr. 2 sociale arr om året. Klasserådene kan være arrangør af div. aktiviteter. Dette kan reducere tidsforbruget hos lærerne og pædagogerne.
Konklusion:
Det er ok med 1 fællesarr. - det andet kunne være klasserådets opgave. Klasserådene kan fint være mere ansvarlige
for at lave arrangementer.
 UU-timer og reduktion?
Debat med udgangspunkt i gældende praksis, forældreforventninger og ønsker for fremtiden!
Forespørgsel fra 0. - 1. kl. om at reducere i UU hvis der er 2 voksne på i klassen i det reducerede antal timer.
Emnet blev diskuteret og forskellige synspunkter kom frem.
Vi er stadig i år 1 og personalet er presset. Der bliver forsøgt forskellige tiltag. Næste år er der lærere nede i 0. klasse.
Og det er de lærere der skal have klassen.
Bestyrelsen indstiller at vi fortsætter som nu, og det evalueres igen næste år.
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Udskoling
Valgfagsordningen er ændret ifm. skolereformen.
 Kort oplæg om gældende regler.
 Præsentation af udkast til valgfag
Orientering og debat.

Vivi orienterede.
Der må ikke længere laves kortere valgfagsordninger. De skal mindst være af 1 års varighed.
Vorrevangskolen tilbyder 3 valgfag.
FU udbyder 6 valgfag på tværs af skolerne.
Eleverne kan jo så vælge blandt 9 fag. De 6 kan evt. ligge på en anden skole. Dette er FU valgfagene. Man skal med
andre ord kunne tranportere sig til skolen.
De 3 fag på Vorrevang er:
- Fablab - håndværk og design
- Multisport, bevægelse, sundhed, mad
- Musical - i samarbejde med FU (lokalt)
3.

Personale weekend
 Fredag d. 18. september – praktiske forhold
Skolebestyrelsens input til, hvordan forældre kan inddrages

Fuglsø er reserveret fra fredag kl. 8.00 til lørdag kl. over middag.
HHX vil gerne tage udskolingen.
Forældrene i spec. klasserne opfordres til at finde andre muligheder for pasning.
SFO kunne komme til middag. SFO har en arbejdsdag senere på året.
Undervisningsdelen skal snakke målstyret undervisning.
I indskolingen forventes at forældrene giver børnene en kort dag. På mellemtrinnet skal klasserådene informeres og
involveres allerede nu, således de kan tilrettelægge i god tid.
Bestyrelsen bakker op om initiativet.
Ledelsen arbejder videre med personaleweekenden og får involveret forældre mm.
4.

Overskud fra Vorrestrup lotteriet
 Kort evaluering – hvad åbnede initiativet for
 Hvad skal overskuddet bruges til

Der var god energi i initiativet med lotteriet. Gevinsterne er indløst og det giver gode oplevelser for klasserne.
Det skal gøres igen. Det giver anledning til at klasserådene kommer i gang.
Vi skal huske at pleje sponsorerne.
Birgitte foreslår der skal laves en ”forening” der står for lotteriet. Således at det er et initiativ der fortsætter.
Trine og Birgitte undersøgerom der skal etableres en forening.
Hvad skal overskuddet bruges til?
Forskellige muligheder bliver vendt:
Lejrtur på en årgang. Deles ud til alle klasserne. Trivselsdagen. Man kan købe noget hos en af sponsorerne.
Konklusion:
5. klasse får beløbet til lejrturen i 6. klasse.
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5.

Næste møde
Bestyrelsen næste år

Bente ønsker formentlig at træde ud af bestyrelsen. Hun har 1 år tilbage. Hvis hun træder ud skal suppleanterne kontaktes. Det gør Lise.
Næste møde er: Onsdag den 17/6 kl. 17 - 19
6.

Fagfordeling
Orientering mhp spørgsmål og kommentarer.

Vi er næsten færdige med fagfordelingen.
Ansættelserne er næsten på plads. Vi mangler en ansættelse og håber dermed snart at være på plads med lærerne.
Når skemaerne er lavet skal de tjekkes. Børnenes skemaer håber vi er klar inden sommerferiens start.
7.

Meddelelser og evt.
Opgaver: Indlæg til skolebladet + Brev til lærerne

Datoen for deadline til Vorrebladet er 1. juni. Trine har sendt udkastene til bestyrelsen. Toke og Mette læser brevet
til personalet og kommentere på det.
Alle læser og kommentere til Trine vedr. brevet til forældrene. Brevet skal med i bladet.
Punkter næste gang:
Principper til godkendelse

Ref. Marc

