Skolebestyrelsesmøde, tirsdag d. 20. november, kl. 17.00 – 19.00
Referat fra bestyrelsesmødet
OBS til alle jer der ikke deltog i mødet:
Henvend jer til Trine, Lise eller kontakt en af de andre som deltog i mødet. Dette i fht. årets
team - FÆLLESSKABER
Deltagere:
Mikkel, Trine, Toke, Martin, Vivi, Mette, Maria, Hanne, Søren, Lise og Marc
Repræsentanter fra Elevrådet deltog i punkt 3

Dagsorden/referat.
1. Godkendelse af referat fra d. 2/10

Bilag

Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Årets tema
- Forslag til tema
- Hvordan gør vi / introduktion
- Gruppearbejde
- Næste skridt

Bilag
v/Trine + Mikkel

Elevrådsrepræsentanterne deltog i punktet.
Fællesskab skal være det bærende i Årets Tema.
Fokus på mødet er at vi skal blive klogere på elevrådets tanker mm i fht. fællesskab. Mikkel har lavet en interviewguide omkring de fællesskaber som eleverne har oplevet på Vorrevangskolen.
Der blev lavet interviews i grupper af 1 – 2 elever samt to voksne. Der var en stor tak til elevrådet
for deres deltagelse og med løfte om, at elevrådet informeres og involveres i løbet af året.
Ud fra det de enkelte har hørt fra interviews, skal man finde et fokus for et kommende interview/en snak med elever på skolen. Noget man vil være undersøgende på.
Alle fremlagde deres tanker om det fokus de vil have for deres nysgerrighed/interview.
Martin:
Hanne:
Toke:
Trine:

to personer, lærere eller pædagog fra specialklasserne
en lærer fra indskoling
elever
snak med en gruppe/gruppeinterview – lærere og pædagoger i indskolingen

Skolebestyrelsesmøde, tirsdag d. 20. november, kl. 17.00 – 19.00
Mikkel:
Marc:
Maria:
Mette:

en lærer eller pædagog fra hver afd.
en lærer
en gruppe børn fra udskolingen
den ene pige fra interviewet

Emnet er på næste møde, så det forventes at alle har lavet deres interviews.
4. Karakterfri skole

V/Lise + Vivi

Lise orienterede om rådmandens ønske om at afprøve karakterfri skole. Der er pt. 3 skoler der
meldt sig til pilotprojektet.
Vivi og Lise har drøftet tiltaget med udskolingslærerne, og der er ikke pt tilslutning til afprøvning.
Skolebestyrelsen bakkede op, så en samlet udmelding fra Vorrevangskolen er, at vi har forholdt os
til forslaget, men ønsker at bibeholde den traditionelle karaktergivning.
5. Opfølgning på møde m. Rådmanden
Trine refererede fra mødet. Det var et fint møde, som blev oplevet som et reelt dialogmøde. Emnet
omkring klassestørrelser mm. blev vendt og Trine har skrevet til rådmanden, at hun/skolebestyrelsen gerne indgår i dialog om, hvordan vi på tværs af skoledistrikter kan arbejde med at optimere
klassedannelser.
6. Punkter til næste møde
Årets tema: Fællesskab
Klassesammenlægning
7. Meddelelser og evt.
-

-

Ref/Marc

Der serveres ”julemad” til næste møde.
Søren orienterede om budget/regnskab 2018 og budget 2019.
Der er afholdt første møde i ansættelsesudvalget, der består af 12 medlemmer. Stillingsopslag sendes til HR afdelingen med forventning om, at det lægges på nettet i kommende uge. Lise har sidste arbejdsdag 28/2 2019.
Der kan forventes ekstra bestyrelsesmøde enten den 28/1 eller 29/1 i fbm ansættelse af
ny skoleleder.
Deadline skolebladet 23/11. Martin skriver et indlæg.

