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Referat
Bestyrelsesmøde
Mandag den 29.04.19
Kl. 17-19 på Brøndumvej

Tilstede:
Afbud fra: Ulla
Nr.

Indhold

201926

Godkendelse af referat fra
25.03.19

201927

Opsamling på bestyrelsens brev til
forældrene.

Referatet /kommentarer

Tilbagemeldinger og procedurer fremadrettet.
Der har ikke været konkrete tilbagemeldinger I forhold til brevet.
Skolechefen har været I kontakt med forældre.
Opmærksomheden rettes mod forældrene, der er utilfredse.Skoleleder og
Personale er opmærksom på, at der bliver fulgt op I de konkrete sager.
Der er åbenhed omkring “Ny skole”
Bestyrelsen roses for at have lave et godt forældre-brev.

201928

Høring angående analysepunkter om Vi skal give et høringssvar senest den 14. maj
specialklasser
Der er fire vedhæftede filer.
JH sender bestyrelsens svar videre

201929

Evaluering af skolefest

Profil-skole

Det var en god fest. Det er godt at komme rundt i de forskellige lokaler,
og se at eleverne står for noget. Eleverne er stolte af, det de står for og
stolte over at vise det frem.
Det går godt af hensyn til rammerne, men vi mangler et samlingspunkt,
hvor der bydes velkommen. Godt at ledelsen står i døren og modtager
forældrene.
Ledelsen har møde med koordinatorene i juni, hvor trådene samles. Dette
tages op i bestyrelsen efter sommerferien.

201930

Dialogmøde med politikerne

Dialogmøde den 28. maj på Toppedalskolen – tænk over hvilke emner,
man kunne tage op med politikerne. Jane sender en forespørgsel til
punkter til bestyrelserne i vores netværk.

I ERFA-gruppen har man talt om følgende bekymringer. Dette
ønskes drøftet af flere skoler. “De ønsker at drøfte økonomi og
serviceforringelser ctr. øgede forventninger til output. I den
forbindelse efterspørger de en oversigt over den økonomiske
tildeling pr. elev i de sidste ti år. Bestyrelsen har en
formodning om, at tallet er markant lavere nu, men vil gerne
have en samlet oversigt, hvis det kan lade sig gøre”
Hvad er Jeres tanker med “sikker skolevej”?
Hvor er vi med gratis skolebus.
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Punktet er på årshjulet. Vi har fået ny APV-system og den er netop blevet
2019- Personaletrivsel
udfyldt. Inge og Jane har været på kursus og har set medarbejdernes
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besvarelser. Vi vil kort gøre rede for dem.
APV systemet er delt i to dele – en fysisk og en der går på trivsel. I
LBOen ser begge dele rigtigt godt ud. På skoledelen er der en del fysiske
ting i forhold til matriklen ”Brøndumvej”. Fx der er koldt på skolen, træk
pga. utætte bygninger osv.
Jane og Inge går i gang med at lave handleplaner for punkterne snarest.

201932

Styrkede pædagogiske læreplaner
v/ Inge og Mie

Legen er det centrale. Vi skal være skarpe til at få øje på læringsmiljøerne. LBOer er i gang med at formulere den styrkede pædagogiske
læringsplan og kommer med et udkast til bestyrelsen.
Inge deler et skriv ud i forhold til det, som pædagogerne har arbejdet
med ind til nu. De har haft fokus på den læring, der er i de daglige rutiner
og bl.a. indført ”duksetjanse”. Der er overvejelser om, hvordan børnene
støttes bedst og lærer bedst (fremme nysgerrighed, spejling i de voksne,
og varierende rammer). Børnenes perspektiv skal inddrages, så de
oplever medbestemmelse.
Der evalueres løbende også når der planlægges. Det er tiltænkt som et
arbejdsredskab for pædagogerne.
I forhold til respekt/hensynstagen bliver der arbejdet med ”fri for
mobberi”

201933

Økonomi
Skole og LBO

Det ser godt ud. Skole og LBO har lige haft gennemgang med Per fra
forvaltningen.
IT ser ud til at have et stort forbrug, hvilket skyldes licenser og at der
skal flyttes penge til området.
LBO’en ser ud til at have et overforbrug på lønningsdelen. Dette skyldes
at skolepædagoger har stået til at skulle overgå til LBO pr. juli. Dette er
ændret, da de fortsat bruges på skolen. En enkelt overgår til skolen.

201934

Nyt fra skolen
-elevrådet
-LBO
-indskoling
-mellemtrin
-udskoling

Skoleårets planlægning – Hvor langt er vi?
Planlægningen er gået lidt i stå, da vi skal have ansat en ny lærer – vi
ønsker at få den nye med i skemalægningen. Nedsættelse af
ansættelsesudvalg. Allan og Trine (Jane tilføjer dem, så de kan følge med
i ansøgerfeltet)

Nyt fra formanden

Døgnbrænderen har været rigtig god og har givet meget i forhold til
trivsel og relationer.

Vi er i gang med at afvikle nationale-test

Udtræksfag til prøverne er mdt. Kristendom og skr. biologi. Eleverne
bliver igen i år indkaldt i læseferien. De skal udover prøvedagene møde
ind fra 8 -13 hver dag, da det styrker dem i forhold til prøverne.
Rågeregulering i Vindblæs i skoven starter den 1. maj. Der skydes tidligt
morgen og aften.
Karsten tager kontakt til Park og Vej i forhold til topkapning af træerne.

2019
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Evt.

Stine har lavet et udkast til nye forældre. Inge sender et logo til Stine.
Jane sender folderen ud til alle, så vi kan lave rettelser.
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Der vil være lidt at spise, da det er det sidste møde inden ferien.
2019 Punkter til næste gang
Ledelsen står for det.
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