Referat

Skolebestyrelsesmøde, tirsdag d. 5. april kl. 17.00 – 19.00

Hvad er et fællesskab?

Der arbejdes videre med indsatsområdet.
Alle skal til mødet have lavet indslag, opslag, indlæg, indspark ind…… til brug – eller man skal som minimum have tænkt på, hvad og hvordan man vil bidrage ind i det.
Tjek ind på Tines mail og dropbox 
Tine fremlagde hvor langt hun er kommet. Vi skal have lavet rammer for hvordan og hvorledes med ind
læg mm.
Vejledning til:
Hvordan gør man når man har lavet en video eller et billede?
Kl.
18.15 – får
19.00
Hvordan
vi facebook siden promoveret?
Bestyrelsen laver en henv til forældre således de bliver opmærksomme på facebooksiden?
Lise kontakter dagtilbuddet/Susanna og gør opmærksom på siden den vej rundt.
Tine laver vejledning til hvorledes man sender billeder/videoer til Tine?
Hun
• laver ligeledes en vejledning til hvordan man optager fra f. eks. telefon.
Ved interviews/zoomen ind/nærbilleder af børn/elever skal vi ha’ tilladelse fra forældrene.
Spørgeguiden er: Hvad er et fællesskab?
www.wetransfer.com bruges til at uploade en fil til Tine. Tines mail er: tinedynaesjuhl@gmail.com
Tine finpudser alle videoer så de passer ind i rammen.
OBS. Vi skal finde en løsning i det øjeblik Tine træder ud af skolebestyrelsen.
Trine skriver noget til emnet.
Henrik laver et årshjul.
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Tine laver retningslinier for indlæg samt hvordan man sender videoer og billeder.
Eventuelt kan Tine deltage i et personalemøde og fortælle om hvordan man gør.
Vi starter med det samme og Tine lægger en færdig video op snarest.

•

Skolebestyrelsesvalg

Lise har kigget de gamle referater igennem for at genopfriske hvad der blev besluttet omkring skolebestyrelsesvalget.
Der står at forældre vælges enten for 2 eller 4 år. Det stemmer ikke.
Det er således at forældre vælges for 4 år, men at perioderne kan være forskudte.
På den måde undgår vi at alle medlemmer skiftes ud samtidig.
Bestyrelsen er enige i, at der skal være forskudte valg.
På den baggrund ser bestyrelsen således ud:
På valg nu (2016):
Tine –
vil gerne være ekstern
Henrik –
ønsker genopstille
Søren –
stiller ikke op
Birgitte –
stiller ikke op
Valgt ind i 2014:
Mette
Trine
Martin
Der skal findes 3 nye medlemmer + suppl.
Lise skriver noget om valget. Hun laver en guide og ber lærere og pædagoger om at snakke med forældrene
om det.

•

Næste skoleår – en kort orientering.

Lise orienterede om fagfordelingen som startede op i dag. Vi skal ansætte 2 - 3 lærere til kommende skoleår.
Vi søger dispensation for nedsat undervisningstid i indskolingen. Det tilstræbes at den enkelte lærers undervisningstid sættes lidt ned.

Skolebestyrelsesmøde, tirsdag d. 5. april kl. 17.00 – 19.00

I udskolingen laves der fagdage hen over året. Dette er lige i opstarten og finder sin form når vi nærmer os
ferien.
Fagfordelingen skulle gerne være på plads til næste møde i bestyrelsen.
•

Faglig fordybelsesdag og forældreinvolvering

Lise tænker i muligheden for at tage en enkelt dag hvor al pædagogisk personale deltager. Det kræver stor
forældreinvolvering. Lise spørger til om bestyrelsen vil bakke op om det. Det kan evt. være fra kl. 12.00.
Bestyrelsen bakker op om forslaget og ledelsen tager det ind i planlægningen.
Trine foreslår at det bliver afholdt hvert år samt at datoen ligger fast hvert skoleår. Der skabes der tradition
for den faglige fordybelsesdag.
•

Skoledistriktsændringer

Lise har indsendt svar til B & U. Dermed er processen sat i gang.
•

Meddelelser

Vorrevangskolen har fået tilbudt at være med i et projekt. Projektet drejer sig om ændringer i skoledage/strukturen og dermed bryde traditionen/rammen. På den måde skal vi se om det kan skabe bedre
rammer for elevernes læring.
Det kommende 7. klasseteam har ønsket at deltage.
Der kommer en ny 1. G og en ny 6. G klasse. De ældste spec. klasser skal ”rystes” sammen da normeringen i
de store klasser er blevet ændret.
•

Eventuelt

Intet
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