REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDER VESTERMARKSKOLEN
DEN 8.maj 2017
18:00 – 20:30

SKOLEBESTYRELSESMØDER
Punkter

Sagsfremstilling

Indstillinger

1. Valg af
ordstyrer
2. Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Referat

Morten Kodahl
Referat underskrives
og godkendes

FN

Godkendt
Skolefesten for 6. årgang er
evalueret og der er enighed om at
den var god.
Evaluering af skoleåret:
Læsebånd er godt
Morgensamling – godt at
sidde med venskabsvenner
Læringsværksted
Frikvartererne

3. Nyt fra
elevrådet

Sidste nyt fra
elevrådet
præsenteres

MA

De ældste elever er i Bruxelles og
der er en tur til folkemøde på
Bornholm.
Klubben i Ollerup:
Den lukker tidligt og er svær at nå
for vores elever.
På opfordring fra forældrene
undersøges om der kunne være en
klub i Vester Skerninge.

4. Dialogmøde

Der er dialogmøde
på
Stokkebækskolen
onsdag den 17.maj
Christina og Dorthe
vil gerne deltage
Dagsorden er
fremsendt

5. Bevægelse i
undervisningen

Punkt fra sidste
møde som ønskes
taget op på dette
møde

6. Trivselsundersø
gelse blandt
eleverne

Hvad er det næste
som skal ske nu
hvor
trivselsundersøgels
e fra UVM foreligger

FN/CS

?

FN/SB/MV

Svend Thorsen sidder i
styregruppen.
Ved næstkommende møde i
styregruppen meddeler Svend
Thorsen, at han stopper og at
Christina Stavnsbjerg gerne vil
overtage pladsen.

Skolen har fået gang i programmet
Find to lean.
Et hjælpemiddel til bevægelse i
undervisningen, der fungerer på
elevernes mobiler og det virker
godt.
Trivselssamtalerne bliver
klassesamtaler med klasselærerne.
Ved samtalerne laves der
fokuspunkter for klasserne, disse
formidles ud til forældrene.
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7. Bibliotek / og
Skolebakken

Status for
ombygning af
skolebibliotek til
folkebibliotek.
Status mht.
Skolebakkens
fremtidige
anvendelse

Folkebiblioteket bliver officiel indviet
4. september
FN

Der arbejdes på, at Skolebakken
bliver i kommunalt regi.

Christian Stavnsbjerg orienterer ud
fra bilag.

8. Ressourceforæl
dre

Arbejdsgruppe
fremlægger deres
arbejde med
ressourceforældre
og næste skridt
aftales.
Bilag vedlagt

Ressourceforældre er praktisk hjælp
til forældre/elever, med det formål
at styrke det sociale liv i klassen.
SB/CS

Ledelsen og skolebestyrelsen
orienterer forældrene om dette ved
forældremøderne, hvor det
præciseres, hvad det indebære.
Bilaget rettes til og punktet kommer
på kommende skolebestyrelsesmøde
Formand: Ingen meddelelser
Personale:
Den psykiske
arbejdsmiljøundersøgelse er ude nu

9. Meddelelser

10. Punkter til
næste møde

11. Eventuelt

Formand
Personale
forældrevalgte
Skoleleder

Forældrevalgte: Ingen meddelelser
Skoleleder: Signe Broe er indstillet
til viceskolelederstillingen.
Der ansættes ikke en anden i
hendes stilling.
Fagfordeling er godt i gang.
Sidste skoledag for 9. klasserne er
d. 24. maj.
Der er beskåret ressourcer på
lærersiden og i SFO.
-

Ressourceforældre
Dannelse

Intet
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