Referat af Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 23-09-2014
Tilstede: Birgitte, Trine, Bente, Søren, Mette,Tine, Martin, Torry, Lise, Vivi, Marc, Lene, Toke og
Søren. Freja fra elevrådet.

1. Godkendelse af referat:
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden:
Tjek om Søren er på mail listen, har ikke modtaget dagsorden
Birgitte træder tilbage som næstformand.
Ellers godkendt.
3. Formandens åbningstale:
Den nye formand fremlægger et forslag til, hvordan en skolebestyrelse kan arbejde under
hendes formandskab.
• På en vigtighedsskala fra 1-10, skal bestyrelsen kun tage sig af det der ligger fra 710. Det mindre vigtige skal et arbejdsudvalg(rugbrødsudvalget) tage sig af, på
møder, der efterfølger bestyrelsesmøderne. Placeres på samme dato fra kl. 19-20 i op
til tre måneder.
• Der skal arbejdes med retning, tilsyn og pligter.
• Der skal et generationsskifte i gang, mange fra bestyrelsen er bærende kræfter, der
har elever i ældre klasser.
• Bente er klar på at tage et år som næstformand, hvor ovenstående er gældende.
Bestyrelsen er enig om at vælge hele pakken.
4. Gensidig præsentation:
Øvelse i at opbygge tillid 
5. Bestyrelsesarbejde på Vorrevangskolen:
Nedskrivning af bestyrelsens visionsplan. Nedenstående er punkter fra plancerne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inklusion – ressourcer – personaletrivsel
Større sammenhæng mellem det almene og det specielle – hvad synes vi inklusion er?
Godt arbejdsmiljø for personalet
Lave en super god skole i børneperspektiv – uden fokus på ressourcer
Udfordre tjenestetidsaftalen med henblik på trivslen
Trivsel
Alle børn skal blive så dygtige de kan
Ture, lejrskoler – mere af det!
Skolens matrikel, hvordan kan vi bruge den som læringsrum?
Forventninger: Hvad ønsker børn og forældre
Personaletrivsel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forældre, ansvarlige og engagerede
Vigtigheden af at være distriktets skole
Mangfoldighedens værdi på ”voksenniveau”
Hvordan kan vi bidrage til at forløse potentialet og ressourcerne i reformen?
Nomineringer i 9. klasse tilbage
Bedre fysiske rammer
Mere sport på trivselsdag – hensyn til de små, men også til de store!
Hvordan kan vi blive ved med at udvikle rummelige og faglige retninger for skolen?
Fællesskabets værdiger og spilleregler

Dagsordensudvalget beslutter, hvorden der arbejdes videre med emnerne.

6. Meddelelser og evt.:
• 9.klasserne er lige kommet hjemfra internordisk lejrskole. En stor succes
• Skolebestyrelsernesdag. Kollektivt afbud. Bestyrelsen prioriterer anderledes.
Ref. Søren Skalkhøj

