SKOLEBESTYRELSEN
6. november 2018

VILDBJERG SKOLE
Afbud: eleverne

Pkt. Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af referat fra mødet
d. 27.9. 2018

Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Siden sidst – ganske kort
a. SB-formanden.
b. Elevrådet
c. Pædagogisk Forum
d. Kontoret
e. Skolernes samråd.
f. Skole og Forældre
g. ØK

4.

Evaluering af Tour de Bestyrelse

Høring:

5.

Børne- og Ungepolitikken
Materialer udsendt

Formanden:
Der er indsendt et høringssvar vedr. SFO på opfordring fra bestyrelsen
på Kildebakkeskolen
Elevrådet: - fraværende
Pædagogisk Forum:
Herning Model Skole: Positiv oplevelse af at bruge den nye analysemodel i teamsamarbejdet
Veloverstået klyngeuge
Skolefester i uge 45 og 46
Kontoret:
Intet til referat
Skolernes Samråd:
Intet til referat
Skole og Forældre:
Juliane orienterede
ØK:
- Intet siden sidst
Det var en god aften med gode input og engagerede foredragsholdere.
Godt med nye workshops.
En ide kunne være, at der var mere tid til dialog med andre forældre på de
forskellige workshops.
Tankerne bag Børne- og Ungepolitikken er rigtig fine, men ambitionsniveau
og økonomi skal kunne følges ad.
Kan man evt. lave trinvis udrulning, så både økonomi og praksis kan følge
med?
Der skal være balance mellem det, der sendes ud fra forvaltningen og de besparelser, der hvert år rammer skolerne.
”Ved at forældre og medarbejdere er enige om barnets potentialer, udfordringer, hvad der skal til, hvornår, hvordan og af hvem, kan vi sørge for, at barnet og den unge får den rigtige støtte.”
At give den rigtige støtte kræver også, at midlerne følger med.
Mange af de ting, der står i materialet, står også i folkeskoleloven, og mange
af tingene gør vi i forvejen.
RG laver udkast for bestyrelsen og sender det rundt til godkendelse.
Høringsfristen er 29/11.
Vi står uforstående overfor, hvorfor børn i 5. klasse skal være i klub med
unge mennesker i 9. klasse. Tryghed?
Hvad med bemandingen? I dag er der uddannede pædagoger i juniorklubben.

Høring:

6.

Strukturændring af aftenklubberne
Materialer udsendt

Hvad med aktiviteter? I dag laver personalet aktiviteter for juniorklubben og
”ud-af-huset” aktiviteter.
Det er ærgerligt for de unge, hvis de skal være i klub med børn på mellemtrinnet. Det, vi oplever, de unge mennesker laver i dag, er primært at
hygge sig med hinanden.
RG og SFOSL laver udkast for bestyrelsen og sender det rundt til godkendelse.
Høringsfristen er 29/11.

1.
2.

Klassekasser – princip

7.

(Pakkekalender, juleslik – generel
drøftelse og evt. en anvisning på et
niveau)
Beslutning

Hvilken rolle har trivselsrådet ift. klassekassen?
Hvad er ret og rimeligt at kræve ind til arrangementer og lignende?

Klassekasseprincip drøftes på et kommende møde.
Ang. pakkekalender, juleslik og kager i december:
Prisniveau pakkekalender eller nissevenner: max. 20-25 kr.
Juleklippedag: Vi ønsker ikke, at det skal være en sukkerdag.
Ledelsen taler med lærere og pædagoger om et niveau.

Deadline den 5. i hver måned. Sendes til Inger.

8.

9.

Input til nyt fra Bestyrelsen

Punkter til næste møde

10.Evt.

December - Juliane
Januar - Charlotte
Februar - Esben
Marts - Jacob
April - Johanne Kristine
Maj - Kim
Juni - Jens Christian
- Færdselskultur
- Klassekasser
- Inklusionsstrategien i Herning Kommune
- Undervisningsmiljø (Juliane)
- Internatet i januar

Problemer med forældrekørsel på p-pladsen.

