Referat af bestyrelsesmøde

På Faaborgvejen d. 08. 06 2015

Kl. 18.00 – 20.30

Fraværende: Trine Sønderholm – Ole Piekut – Catrine Mørkenborg
142. Indledning og valg af ordstyrer
Carsten Winther
143. Punkter til eventuelt
Taurus opholdsted.
Historik: 7 personer har åbnet et opholdsted i Veste Skerninge i september. Naboerne er
positive. Der er 7 (12-18 årige) anbragte unge, der kommer fra belastet hjem. Stedet er
normeret til 12 unge.
Taurus er ejet af en fond, og modtager ingen offentlige midler.
Lederen beskrev stedet og strukturen.
I forhold til de unges faglighed er der håb om på sigt, at få dem visiteret nogle få timer til
Vestermarkskolen værkstedsklassen eller enkelmandsundervisningen
Taurus arbejder ikke med magtanvendelse.
Der er ingen piger anbragt pt. men der arbejdes på, at stedet har unge af begge køn.
Der har været en sag med en af de unge. Han begik bl.a. indbrud i lokalområdet – han bor ikke
længere på Taurus.
Taurus ansatte består af pædagoger og lærer, en fast tilknyttet psykolog og nogle få
pædagogmedhjælpere (det kan være håndværkere eller personer, der har haft unge anbragt)
Weekendpædagoger planlægger weekenderne. Er det fest i lokalområdet, arrangerer Taurus
turer væk fra byen.
FN fører tilsyn på undervisningsdelen
Socialt tilsyn Syd føre tilsyn på det pædagogiske
144. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt
145. Nyt fra Elevrådet
MA og MC har talt med eleverne om, at der evt. kunne holdes elevrådsmøde i
læringsværkstederne

Køleskab til udskoling er blevet bevilliget
a. Undervisningsmiljøundersøgelsen – Hvilken lære uddrages – Feed back til eleverne.
Kommentarer til undersøgelsen:
Kan eleverne inddrages mere i deres undervisning?
Der er god trivsel blandt eleverne.
Der er forskel på elevernes tilfredshed på toiletforhold.
Der er undren over, at lærerne ikke møder til tiden i klassen til undervisningen - det er
generelt på landsplan
FN har drøftet i ledelsen vedr. timing og offentliggørelse på hjemmeside og forældreintra
Det lægges ud på hjemmesiden på skoleniveau
De pågældende forældre bliver orienteret på klasseniveau (efter sommerferien) på
forældreintra og ved forældremøder.
Undervisningsmiljøundersøgelsen er et redskab til lærerne for, at kunne agere.
Lærerne i udskolingen debatterer elevernes motivation, hvor bl.a. linjedagene motiverer
eleverne. Der er stor faglig spredning og der laves holddeling for at motivere. De arbejder
med større medbestemmelse for eleverne. De bruger walk and talk. Der bliver talt med
eleverne om uro i vikartimerne, og at der er elverne, der har ansvar for at gøre noget ved
det
SKB har fokus på, hvad undersøgelsen generelt siger om skolens undervisningsmiljø.
Når den næste undersøgelse kommer, og ledelsen har drøftet den, vil SKB forholde sig til
om der skal laves princip og/eller høring eller andet.
Undervisningsmiljøundersøgelsen er en ny læringskultur, og skal ikke bruges som
feedback med kritik. Ved bearbejdning kunne der være vægt på enkelte fokuspunkter,
hvor der differentieres i forhold til de enkelte faseteam.
b. Trivsel på sidste skoledag
i. Evt. nyt princip
Jf. den oplevelse der var i år, er der kommet forslag (se bilag) til et princip.
Der er blevet taget hånd om episoden, udskolingslærerne har talt med eleverne,
og både elever og forældre tilkendegiver, at eleverne gik over stregen.

Side 2/5

Der skal være tillid til at lærer og ledelsen har styr på det, og et evt. princip ville
blive et underprincip
Konceptet med morgenbord bibeholdes, men det efterfølgende indhold kan
fornys. Vigtig at hele skolen er involveret i denne dag.
Fremover skal FN have en drejebog for, hvad der skal ske på dagen.
Der bliver ikke lavet noget princip.
146. Års- forældremøde med SKB beretning og follow up på debatten
a. Plan for aftenen
ST fremlage bilaget
Det er lovbestemt, at skolebestyrelser skal afholde årsberetning.
Der er enighed om at mødet skal afholdes velvidende, at der måske kun møder få forældre
op.
Fremover arbejdes der på, at lave et møde med indhold af eksempelvis foredrag eller
andet.
b. Tidspunkt sidst i juni og annoncering.
ST lave årsrapport/årsberetning og forældre indkaldes til møde mandag d. 22. juni kl.
19:00. Der sendes invitation ud til alle forældre via forældreintra.
147. Skole – hjem samarbejde. Konklusioner på debatten.
i. Hvad mener vi selv hver især om debatten og hovedtemaet
Det kan være svært for forældrene at bidrage, da de bliver ”nøgne” når de
deltager i debatforummet. Der skal lægges debatoplæg ud oftere, så det bliver en
del af kulturen på skolen. Emner kunne være forældrearbejdsdage – forældre
pædagogiske dage og workshop.
Ved debat femover skal den være mere synlig og tydelig rent visuelt.
ii. Beslutning om videre proces.
Der samles op, når principper om skolehjem samarbejde skal revideres
148. I henhold til årshjulet:

Orientering om/godkendelse af fagfordeling
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Fagfordeling er præsenteret for de tre afdelinger og skemalægning går i gang i uge 25. Der er
forøgelse af lærerne læsning af timer
3 lærerne bliver sendt på kompetenceudvikling på linjefag
149. Understøttende UV efter et Svendborgprojekt i udskolingen
Der arbejdes på kommuneplan med 6 timers idræt i udskolingen
samt LOMA projektet.
a. Kan vi bevare linjdagene?
Svendborgprojekt i udskolingen kan begrænse linjedagene.
Der afventes informationer og beslutninger ovenfra.
150. Demokratifestivallen – evaluering og er vi med igen næste år??
SKB lavede et stort stykke arbejde.
Boden var placeret dårligt rent fysisk, hvorfor tilbagemeldingen vil være med ønske om
ligeværdige pladser til alle deltager samt brug af scenen til bandoptræden.
Næste år falder grundlovsdag på en søndag.
Det tages op på et senere SKB møde, hvorvidt skolen skal deltage fremover, og hvilken
betydning det har for skolen at være en del af det.
151. Meddelelser
a. Formand og forældrevalgte
Intet at berette
b. Skoleleder og medarbejdere
Der er ansat to lærer. En mand til mellemtrinet i en fast stilling og en kvinde til
indskolingen i en begrænset stilling.
Dagstrukturen er på plads og nu med morgenbånd fra 8.00 – 8:15
Skolen vil indføre teaterringning.
Der er givet gode karakterer på 9. klasserne afgansprøver.
Planlægning af næste skoleår er godt på vej. De første tre dage og den sidste uge i
sommerferien bliver brugt til yderlig planlægning.
Sygefraværet er faldet
Skolechefen er langtidssygemeldt
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152. Eventuelt
Intet
153. Punkter til næste møde
Principper
Årshjul
Orientering om værkstedsklassen og enkelmandsundervisning
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