Skolebestyrelsesmøde

Dato
Tid og sted
Deltagere

Afbud:
Referent:

2020
Vestfjendsskolen kl 16.30 til 19.00
Claus Juel Jensen
Benny Mortensen
Helle Haaning Brogaard
Maria Højgaard Kristensen
Søren Bjørndal
Charlotte Fangel
Rasmus Johansen
Dorthe Clausen
Dorte Kristensen
Kirsten Dybdal
Kåre Stilling
Benny
Kirsten

DAGSORDEN
NR. 1
Overskrift
Indhold
Referat

TID: 15 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: KS
Nyt fra ledelsen, medarbejdere og elevråd
Punktet skubbes til efter konstitueringen
Ny lærer i udskolingen.
Pt. 248 elever
6.kl. er gået fra 29 til 28, hvilket frigiver nogle ressourcer
7 nye elever
Orienterede om emneuge 36
Mellemtrin kommet godt i gang – emneuge – elevråd – dagens ord
Indskoling er i gang med at indarbejde strukturen. Flere arrangementer i august/sept.
Udskoling er kommet godt i gang. Fælles dag til Vestbadet.
Der er sendt besked til forældre og elever ang. snus, som forefindes i udskolingen.
Ønske om mere tid i klasserne til forældremøder.

NR. 2
Overskrift
Indhold
Referat

TID: min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Introduktion til bestyrelsesarbejdet teoretisk og praktisk

NR. 3
Overskrift
Indhold
Referat

TID: min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Konstituering af den nye bestyrelse

Ansvarlig: KS

Kåre orienterede om vigtigheden af et godt samarbejde og bestyrelsesarbejdet.
Vigtigt at vi altid kommunikerer det samme sted. Aula. Udkast og dagsorden med dato.

Formand: Helle

Ansvarlig: Forældrevalgte

Skolebestyrelsesmøde
Næstformand: Claus
NR. 4
Overskrift
Indhold
Referat

TID: min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Kommunikation mellem bestyrelse og skole

Ansvarlig: Maria

NR. 5
Overskrift
Indhold
Referat

TID: 5 min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Orientering om corona retningslinjer, anbefalinger m.m.

NR. 6
Overskrift
Indhold

TID: ? min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Ansvarlig: KS
Fremtidens folkeskole
Processen for fremtidens folkeskole er som bekendt blevet ændret. Det indebærer, at
høringsperioden i forhold til fastlæggelse af principper nu har sidste frist den 29.
september 2020. Høringssvar skal sendes til Lotte Bianca Trier Pedersen (lbp@viborg.dk).
For de skoler der allerede har indsendt høringsmateriale, vil dette, med mindre vi hører
andet, fortsat indgå i den videre proces. Hvis man i stedet ønsker at indgive et nyt eller
revideret høringssvar, skal det fremgå tydeligt, at det allerede indsendte svar skal kasseres
til fordel for det nye.
Der er også fastsat tidspunkt for afholdelse af de stormøder, der blev aflyst i foråret.
Møderne afholdes i Viborg Lounge den 10. september 2020 for skolebestyrelser og MEDudvalg kl. 16:30-18:30 og for øvrige interesserede fra 18:30-20:00. Tilmelding for
bestyrelser og MED-udvalg skal ske til Charlotte Abrahams (ca7@viborg.dk) senest 3.
september. Øvrige interesserede kan tilmelde sig anden del på hjemmesiden.
Link til hjemmesiden:
https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Skoler/Fremtidens-Skole/Givdin-mening-til-kende-om-Fremtidens-Skole

Referat

Kåre orienterede og deltager på mødet.
Hvis det er muligt deltager Søren på mødet d. 10. sept.

NR. 7
Overskrift
Indhold

TID: ? min
Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning
Købmandsordning
Ønske om ny aftale:

Vigtigt med kommunikation. Kontakt skolen hvis der er spørgsmål, eller der er noget, som
undrer.
Vi vil arbejde med mere åbenhed i kommunikationen i bestyrelsen

Ansvarlig: KS

Elever går ind ad forskellige indgange.
Vi kører alle fag og bruger faglokaler.
Vi er begyndt at bruge vandautomaterne.
Der kommer nyt omkring mundbind i bussen. Det bør komme torsdag.
Vi har kun samlinger udenfor.
Eleverne må gerne medbringe kage el. lign. til fødselsdag
Der ligger en kommunal plan, som vi skal følge, hvis vi får tilfælde af corona på skolen.

Ansvarlig:

Skolebestyrelsesmøde
- 7. + 8. + 9.kl
- alle ugens dage, da der ikke er skolemad.
- tilladelser fra alle hjem

Referat

Gælder indtil ny madordning evt. kommer på banen.
Vi forsætter den gamle ordning som er gældende for 8. og 9.kl.

NR. 8
Overskrift
Indhold
Referat

TID: ? min
EVT

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig:

NR. 9
Overskrift
Indhold
Referat

TID: ? min

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig:

NR. 10
Overskrift
Indhold
Referat

Tid: ? min

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutnin

Ansvarlig:

Næste møde: Hvordan/hvor kommunikerer vi
Form og indhold på forældremøder skal på et bestyrelsesmøde i løbet af året.
Kåre undersøger udlicitering (2021), plads i bussen, fastspændelse
Husk at informere om tiltag ift. ordblinde.
Datoer til bestyrelsesmøder 15/9 og 6/10 kl. 16.30
Forslag til kommende datoer 3/11, 1/12, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6
”Lørdagsmøde” – d. 23/9 kl. 18.00
Forældrerep til klasserne:
Bh.kl. - Helle
1.kl - Rasmus
2.kl. - Maria
3.kl. - Søren
4.a - Claus
4.b - Benny
5.kl. - Benny
6.kl. - Claus
7.kl. - Helle
8.kl. - Maria
9.kl. - Charlotte

Skolebestyrelsesmøde
Årshjul i skolebestyrelsen

Mødedatoer 19-20

26/8, 7/10, 4/11, 2/12, 6/1, 3/2, 2/3, 2/4 30/4, 15/6 fra 16.30 til 19.00

August

•
•
•

Oktober

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

November

December

Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni

Skolebuskørsel
Kommende forældremøder – hvordan støtter vi dem
Bestyrelsesarbejdet, forretningsorden, principper og planlægning af
bestyrelsesåret
Dialogbaseret aftale
Principper om forældresamarbejde
Opsamling på budget/regnskab
Elevfravær
Kvalitetsrapport/dialogbaseret aftale
Opfølgning på regnskab/budget
Kvalitetsrapport/dialogbaseret aftale
Julefrokost
Evt budget, hvis tallene er kommet
Godkendelse af nyt budget
Regnskab
Elevfravær
Kommende skoleår
Gennemgang af principper
Forældremøder det kommende år
Elevfravær
Økonomi
Formandens beretning
Status på skoleåret
Projekter
Nye principper

Skolebestyrelsesmøde
Tidligere høringssvar fra Vestfjendsskolen

Høringssvar Vestfjendsskolen
1. Kvalitet og indhold
• Der afsættes ekstra ressourcer til fælles udviklingsprojekter på skoleområdet i forhold til at styrke,
inkluderende praksis, overgange, åben skole, videreudvikling af teamsamarbejde etc.
2. Skoledistrikter/klassedannelse
• Alle skoler/matrikler søges bevaret.
• Alle skoledistrikter søges sammenlagt med minimum et eller dele af et andet skoledistrikt med henblik på
fagligt og økonomisk bæredygtige enheder.
3. Ledelse
• Der skal være ledelse på alle skoler/matrikler.
4. Tildelingsmodel
• Den fremtidige tildelingsmodel tager udgangspunkt i den nye skolestruktur med færre skoledistrikter – og
baserer sig i højere grad på elevtildeling.

Svar:
Vestfjendsskolen vil gerne starte med at sige, at det er kort tid til at komme med svar på så omfattende materiale.
Det ville give god mening, at der bliver en måned fra mødet den 24. marts til vi skal indgive høringssvaret.
Ellers ser forslagene ud som et godt sted at starte.
1.
2.

3.
4.

God ide at afsætte nye penge til at køre de fælles udviklingsprojekter. Det kan dog være bekymrende
hvor detaljeret skolerne skal styres fra centralt hold.
Hvor dyrt er det at bevare de små skoler/afdelinger set i det store budget. Det koster at bevare
mangfoldigheden. Det er vel en politisk prioritering?
Hvad er en bæredygtig skole? Er det et spor med over 20, 22 eller 24 elever. Er det en tosporet med 33
elever. Er det en 3 sporet med 58 elever? Er aldersintegreret eller holddelt kun en løsning for små skoler,
eller skal store skoler også tænke sådan, når de er pressede?
Kan søskende komme på forskellige skoler (også her er der stor forskel på afstand mellem skoler i by og
på land).
Vil det mindske bestyrelsens lokale forankring, hvis man laver større distrikter. Hvad gør det ved det
lokale demokrati.
Det er vigtigt at skolen er en del af det lokale miljø, så den bliver ved med at være en del af
lokalsamfundet.
Sikre attraktive lokale miljøer.
Er det skoleleder, eller er det en pædagogisk leder og med hvilke beføjelser? Ellers er det en god ide. Det
er vigtigt med ledelse tæt på.
I den nuværende tildeling tages der højde lokalt for udfordringer med demografi og lignende. Det gøres
med holddeling, aldersintegrering, pausernes længde, og andre lignende tiltag. Den udfordring kan blive
endnu større for nogle skoler/matrikler. Det er vigtigt at have dette med i overvejelserne, hvis man
overgår til en større vægt på elevtildelingen.

