Referat af skolebestyrelsesmøde d. 5. maj 2015
07-05-2015
Dato:
Sted:
Deltagere:

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

05-05-2015 kl. 17:00 – 19:00
(Forældrevalgte kl. 16:30 – 19:00)
KF 2
Christina Tolstrup, Rune Therkildsen, Mikael
Søgaard, Pernille Vilhelmsen, Majbritt Lund
Nielsen, Jesper Sørensen, Torben Gregersen,
Birgit Kristensen, Heidi Ahlers, Thomas Smidt
Dissing, Lise B. Knudsen, Tina Westergaard,
Hanne Mortensen, Anne-Sofie Ifversen, Sofie
Vang
Lise B. Knudsen, Mikael Søgaard, Sofie Vang
Dagsorden godkendt

2. Siden sidst:


Formanden/næstformand

 Elevrådet
Læsebånd og bevægelse

2 forældrerepræsentanter har deltaget i et
viden-seminar i Aalborg. Materiale fra dagen
sendes til bestyrelsen.
Læsebånd og bevægelse:
Ønsker om, at læsebånd og elevpause bytter
position, så der ikke er så lang en periode fra
elevpause til skoledagens afslutning.
Bestyrelsen vil gerne tage punktet på. Handler
det om at flytte læsebånd, eller handler det om,
at underviserne bliver bedre til at indlægge
behovspauser – kunne man fx lade eleverne
lægge behovspauserne ind?
Der opleves ikke ændring/bedring i forhold til
behovspauserne i overbygningen.



Skoleledelsen

Gennemgang af punkterne fra skoleledelsen.

Besøg fra Mallorca fra d. 28-04 til d. 05-05
Afvikling af 9. klasses prøver
Teaterforestillinger for mange klasser
Svømmetræf 5. årgang
Affaldsindsamling uge 16
Håndboldturnering 5. årgang
6. årgang til teater på Vestervig Skole
1. kl. i biografen
IT-kompetencekursus for elever på 5. og 6.
årg.
Klasseforældrerådsarrangementer i flere
klasser
Prøvefag udtrukket og prøveafvikling i fuld
gang
Elevrådet deltager i nationale elevrådsdage
19. og 20. maj
Sidste skoledag for 9. årg. i Fårup
Sommerland d. 29. maj
SFO koloni d. 29.-30. maj
Etablering af klasseværelse i bygning 39
udsat pga. kommende strukturdebat


Medarbejderrepræsentant

Det, der optager medarbejderne i tiden, er

fagfordelingen for kommende skoleår.
 Punkter til fremtidige møder
Valgfag og linjer i overbygningen
Læsebånd
3. Elevrådets retningslinjer - Drøftelse
Se tidligere fremsendte bilag!
4. Kvalitetsrapport 13/14 – Drøftelse
Se tidligere fremsendte bilag!
5. Kompetenceudvikling 15/16 –
Orientering

6. Bestyrelsens årlige forældremøde og
beretning – Orientering

Taget til efterretning.
Dato på forsiden!
Gennemgang af rapport og høringssvar
(omdelt).
LP – vi afslutter år 2 og mangler det sidste år i
LP-forløbet.
Program for læringsledelse – Mærsk
Det er et 4 års forløb, som starter 1. aug.
Indholdet er målstyret undervisning –
Reformens fokusskifte fra undervisning til
læring.
Matematikvejleder – Mærsk
Læringsvejleder
Tysk linjefag
Planlægningen af det årlige forældremøde skal i
årshjulet i dec./jan.
Tilmeldingen til dette års forældremøde lægges
på Intra – Formanden giver besked til TW.
Mødet afvikles forud for bestyrelsesmødet d. 2.
juni.
Eneste punkt på dagordenen er bestyrelsens
årsberetning.

7. PLC (Pædagogisk Læringscenter) og
Ressourceteam
Se bilag!

8. Evt.

9. Elevfrit punkt
Christina Tolstrup/ Tina Westergaard

PLC erstatter det nuværende bibliotek –
Pædagogisk servicecenter.
Organiseres dels som et lokale (biblioteket) og
som en ressource (ressourcepersonernes
kompetencer).
Opgaven er at understøtte skolens
udviklingstiltag samt det generelle læringsmiljø.
Vi dække pt. stort set alle områder af
bekendtgørelsen.
PLC vil være repræsenteret i Ressourceteamet.
Ressourceteamet
Teamet består af alle skolens ressourcepersoner
og TW.
Foldere blev gennemgået og taget til
efterretning.
I forbindelse med evaluering af reformen, skal
der peges på en forældrerepræsentant. Der
deltager en fra hver skole. – Rune deltager.
TW har fået ønske om nye skolemøbler fra 3B.

