Referat af skolebestyrelsesmøde
På Fåborgvej d. 13. april 2015 kl. 18:00 – 20:30
Fraværende: Ole Bach – Trine Sønderholm Larsen – Magnus Staal Vigsø
117. Indledning og valg af ordstyrer
Mia Carstensen
118. Punkter til eventuelt
Mødestrukturen i juni
119. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt
120. Nyt fra elevrådet – meddelelser
a. Trivselsdag d. 13.3 – elevernes erfaringer
Catrine beskriver dagens struktur med bl.a. familieklasser og
venskabsklasser. Det var en god dag, hvor familiegrupperne arbejdede
godt sammen og venskabsklasser blev etableret. Familiegrupperne ligger
digitalt og ruller fra år til år. Når elever bliver indskrevet på
Vestermarkskolen, bliver de indskrevet i en familiegruppe. Der har været
gode morgensamlinger efter afholdelse af årets trivselsdag
b. Undervisningsmiljøundersøgelsen – hvis svar, ellers venter
Der foreligger ikke noget svar – venter til SB mødet i maj
c. Spisepausens længde – orientering ved FN
Der kommer ny dagstruktur i kommende skoleår, og denne vil ikke blive
ændret de følgende 3 år. Spisepausens længde bliver 55 min. Der kommer
et bånd fra 8:00 – 8:15 til understøttende - og fagopdelt undervisning.
Skoledagens sidste lektion slutter 15:10, og bussen kører 15:20.
Dagsstrukturen bliver præsenteret i MED.
d. Skolerigsdagen d. 20-21 marts – referat fra både elever og
voksendeltager
Catrine beretter derfra: Eleverne fik stor viden om demokrati og de skrev
grundlovstale. Der blev brugt CL struktur som quiz og byt – tip en 13’er.
Elevrådet arbejder pt. sammen med 7 andre elevråd fra andre skoler i
forbindelse med en kampagne d. 27. maj.
Ved voksendeltagelsen var der repræsentanter af skoleleder,
embedsmænd, politikere, forældre og enkelte lærer. Der var
oplægsholdere vedr. projekt fra Canada – fokus på målstyret undervisning
– skole/hjemsamtaler.
121. Den åbne skole:
a. Arbejdsgruppen ved en elev, Christina

i.
ii.

Arbejder med principper om den åbne skole imod samfundet
Aftale om deltager og mødestruktur
FN skulle indkalde til møde, når han har talt med lærerne
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b. Skole-hjem-samarbejde – skolens og hjemmets ansvar
i.

Aftale om at åbne en blog på skole-intra – debatansvarlig
Alle Skolebestyrelsens forældremedlemmer holder et møde ved
Christina, hvor de aftaler form og indhold på oplægget til den åbne
blog. Bloggen skal være tilgængelig i en tidsbegrænset periode.
KJ sætter bloggen/indholdet op på skole-intra.

123. Demokratifestival
a. Struktur og indhold for Vestermarkskolens stans - FN og ST
ST gennemgår ud fra uddelt bilag. Bilaget indeholder et par modeller med
materielle og tidsmæssige rammer for d. 4/6 og d. 5/5.
Der skal være repræsentanter af leder, lærer, elever og skolebestyrelsen.
FN foreslår tre emner: Inklusion – linjedag – trivsel
b. Aftale om det videre forberedende arbejde
SB levere noget til en blanche.
Der skal være elevprodukter med i processen
Den 5/6 er en helligdag, hvorfor det skal meldes hurtigt ud, hvis der skal
være lærerepræsentanter den dag.
Punktet er på igen på skolebestyrelsesmødet i maj
124. Årshjulet
a. Skolens image udadtil (markedsføringsbrand) – Mærkesag for
bestyrelsen
i.

Bæredygtighed – Madkultur – Idræt – Andre muligheder
Vestermarkskolen deltager i demokratifestival
Skolen skal ikke igangsætte flere nye indsatser, da lærerne er fyldt
op ved alle de bolde, der er i luften.
SB lader punktet ligge til et senere tidspunkt.
Hvordan får SB/skolen kommunikeret det ud, der er gang i nu
såsom: inklusion – linjedage - evidensbaseret undervisning –
demokratiet – mad og måltidspolitik – idrætsprojekt – bevægelse i
undervisningen m.m.
Hvad skal skolens markedsstrategi være?
Bæredygtighed som overskrift?
Bæredygtighed bliver fremtiden – en skole der er dygtig båret
Vestermarkskolen skal blive et positivt tilvalg for nye elver
Eventuelt indhente hjælp/konsulent udefra.

b. Elevsundhed
i.

Bevægelse i undervisningen
ved skolen
Bevægelse i undervisningen kan være en udfordring, men der
arbejdes med forskellige tiltag. Bevægelse hænger sammen med
både CL strukturer og den åbne skole. Når undervisningsdagen er
slut, har eleverne haft bevægelse.

Referat af skolebestyrelsesmøde
ii.

Follow-up på måltidspolitik
ved udvalget
Mad og måltidspolitikken skal evalueres og revideres i næste
skolebestyrelses valgperiode.

c. Timetalsoversigt – Fagbudget godkendes – venter til maj-mødet
FN gennemgår timetalsoversigten. Den skal på MED d. 28-4-15, hvor den
skal godkendes
Der er en smule mere understøttende undervisning det kommende
skoleår.
d. Budget godkendes – Venter til maj
Budget godkendes på Skolebestyrelsesmødet i maj.
125. Valgfagsansøgning til godkendelse (bilag vedlagt)
Ansøgningen skal godkendes i SB før den sendes til godkendelse i byrådet.
Der er få sproglige ændringer. Ansøgningen rettes til af SB (Signe).
126. Meddelelser
a. Formand og forældrevalgte
Ingen meddelelser.
b. Skoleleder og medarbejder
- Skolen skal tilbyde førstehjælp til eleverne. Der kommer underviser
udefra.
- der skal måske indføres LOMA på alle skoler i Svendborg. Linjefagsholden
har besøgt LOMA på Nymarkskolen.
- Der bliver lavet Psykisk og fysisk APV. Psykisk APV tager udgangspunkt i
social kapital. Begge APV’er foregår digitalt.
127. Eventuelt
Mødestrukturen i juni. Følgende forslag til møde med forældre i slutningen af juni:
Faseopdelt eller stormøde
Det kom ikke til nogen beslutning, men alle bedes overveje.
128. Punkter til næste møde
Demokratifestival
Undervisningsmiljøundersøgelsen
Budgetgodkendelse
Principper til revision

