Skolebestyrelsesmøde
Mandag d. 10. februar 2014 kl. 19.00 til 21.30.
Fraværende:
Otto Kromann, Søren Langgaard Pedersen, Morten Ejerslev Thomsen, Kim Larsen, Lasse Enemark
Referat:
282.
Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt med enkelte små tilføjelser.
283.
Nyt fra elevrådet
Peter Sønderby fra 9.A. deltager som suppleant for Kristina Rosenholm.
Elevrådet har talt om den nye skolereform. Hvordan kunne dagen struktureres anderledes? Det er for hårdt
at have de boglige fag hele dagen, der må være noget bevægelse ind i mellem. Eksempelvis kunne der være
blokdag 4 timer og noget andet 3 timer på en dag. Der kunne være lektiecafe en time om dagen. Elevrådet
har talt om, at lektiecafé skulle gøres obligatorisk. Er det i orden at gå hjem, når man er færdig med sine
lektier? Det mener elevrådet ikke, for man kan altid løse en anden opgave. Lektiecaféen skulle ligge sidst
på dagen, så man kan samle de lektier, der er givet tidligere på dagen. Der er et ønske om flere kreative fag,
eksempelvis billedkunst, håndværk og design samt idræt. Modulerne kunne vare 60 eller 90 min. Der er et
ønske om andet end tavleundervisningen og en bevidsthed om, at man kan lærer med kroppen. Skal der
være bevægelse for bevægelsen skyld eller for læringens skyld?
Der kunne også komme valgfag på mellemtrinet.
Nogle timer kunne deles op i sektioner. Elever skal selv have indflydelse på delemne ud fra et overordnet
emne. Man kunne også arbejde internationalt, hvor man kan sammenligne forskellige ting med hinanden.

284.
Skolereformen
Det går stærkt i øjeblikket både i kommunen og i forvaltningen, i ledelsen, i personalet og i MED
(medarbejderudvalget).
Der er en forståelsessnak om lønaftale på overordnet plan. Det kan godt være afgørende rent lønmæssigt
for den enkelte lærer.
Vi snakker tilstedeværelse, hvor vi har besluttet at lave uge 13 til en prøveuge med 37, 5 timer
tilstedeværelse. Lærere og elever har det samme antal undervisningstimer som nu, men der kan godt ske
omrokeringer i dagens struktur og timer.
Vi arbejder i arbejdspladser til personalet og skal ansøge om at få en ibrugtagningstilladelse.
Vi har udvidet MED (Medarbejderudvalg) som et forsøg. Vi har udvidet så hele ledelsen er repræsenteret,
én fra hvert faseteam (herunder SFO’en), tillidsrepræsentanter (TR) én for lærerne og én for pædagogerne.
I øjeblikket arbejder vi med forretningsorden og retningslinjer for normperiode. Der skal være et flertal af
medarbejdere i MED.

Michael Mariendahl fra Gladsaxe skole har været på skolen i torsdags for at fortælle om, hvordan de har
arbejdet på Gladsaxe skole. Denne arbejdsform passer til den nye skolereform.
Finn skriver et månedsbrev som info-brev til personalet.
Vi nedsætter arbejdsgrupper efter vinterferien, som skal arbejde med dele af reformen.
Der er en overbliksplanche, der hænger i personalerummet.
Der fornemmes en god energi blandt personalet.
Skolebestyrelsen ønsker fortsat disse statusorienteringer.

285.
Skolebestyrelsesvalg 2014
De forslag til valgregler, Finn har sendt ud, blev positivt modtaget, dog skal det tilføjes, at det bliver muligt
med elektronisk valg. Da valgreglerne var skolebestyrelsen sent i hænde, er det muligt at komme med
eventuelle indsigelser frem til torsdag den 13/2.
Der skal noget information ud omkring skolebestyrelsesvalget.


Holdning til eksterne samarbejdspartnere
Generelt ønsker man ikke eksterne samarbejdspartnere i skolebestyrelsen.
Der kom et forslag om, at man kunne lave et repræsentantskab under skolebestyrelsen,
som evt. kunne mødes til kvartalsvis drøftelser. Dette repræsentantskab kunne vælges
årligt.
På sigt kunne der udvikles en struktur.
For mange eksterne samarbejdspartnere i skolebestyrelsen vil udtynde
forældrerepræsentationen. Antallet af forældre og medarbejderrepræsentanter kunne
evt. øges.
Vi skal passe på med, der ikke kommer for mange interessenter ind.

286.
Mad og måltidspolitik på Vestermarkskolen
Der var drøftelse omkring revurdering, af politikken, da den eksisterende politik opfattes klart formuleret.
Der bliver nedsat et udvalg, hvor Christina Stavnsbjerg er repræsentant for skolebestyrelsen. Mimi Visbjerg
er ledelsesrepræsentant.
Dette udvalg skal formulere en mere informativt og eksemplificeret skrivelse, hvor der også indgår et
handleafsnit.
287.
Morgentrafik
Da det var mørkt om morgenen, har det været svært at navigere i trafikken ude foran skolen.
Finn har skrevet ud til forældre og foreslået, at man bruger parkeringspladsen foran hallen til af- og
påsætning. Det er ikke det samme kaos længere, da flere benytter sig af parkeringspladsen. Finn laver en
forældreskrivelse igen i marts. Efter denne skrivelse orienterer Finn skolebestyrelsen igen.
Skulle det blive nødvendigt kontakter Finn Birger Jensen.
288.
Inklusion
I indeværende skoleår arbejder vi med inklusion på en lidt anden måde end tidligere. Målet med
inklusionen er, at eleverne skal kunne fungere selvstændigt i klassen.

Tre gange i løbet af et år kan lærerne ansøge om at få inklusion til et eller flere børn – er der børn, der
allerede får inklusion, skal læreren genansøge. I ansøgningen skal læreren beskrive de specifikke
vanskeligheder, og hvad man gerne vil have hjælp til. Inklusionsvejlederen og Kirsten drøfter
ansøgningerne. Ud fra drøftelserne afgør Kirsten, hvordan og hvorledes næste periode skal sættes
sammen.
Der er også et inklusionsudvalg, hvor vi bl.a. arbejder med vejlederrollen.
I kommunalt regi er der et samarbejde med PPR, hvor vi på skolen holder månedlige møder KIM
(Konsultative Interne Møder). Her sidder der en skolepsykolog, skolesundhedsplejersken, tale/hørepædagog og en konsulent i vores tilfælde en socialrådgiver i PPR med tæt forbindelse til
Familieafdelingen sammen med inklusionsvejlederen, Kirsten samt den eller de lærer(e), der tager et barn i
vanskeligheder op på mødet. Handlingsaftaler laves på møderne.
289.
Nyt fra høringssvarfronten
Til skolebestyrelsens sammensætning er der høringsfrist den 27/2
Skolebestyrelsen KAN udvides med lokalområdet, men skolerne beslutter det selv. (se mail fra Finn den
23/1-14 med høringsmateriale)
Forskudte valg ikke noget for os.
Inden næste møde har alle orienteret sig i høringsmaterialet, da høringsfristen er fire dage senere.
Svend og Finn kommer med rammer for høring til næste møde.
290.
Skolerigsdagen i slutningen af februar
Skolerigsdagen er egentlig landsdækkende, men Svendborg Kommune har valgt at lave en skolerigsdag
kommunalt også. Den ligger i slutningen af februar og foregår på Tåsingeskolen. Den åbne skole er et af
temaerne på samme måde, som mere elevinddragelse og forældreindflydelse er temaer. Den kommunale
skolerigsdag trækker på lokale projekter inden for kommunens egne rammer.
Invitationen til skolerigsdagen skal ud i en bredere kreds. Finn sender invitationen ud og Svend laver en
skrivelse med tankerne omkring skolerigsdagen.
291.

Meddelelser


Formand
Ingen



Personale
Sidste torsdag var der med møde med ungdomsskolen og udskolingen – hvad kan de
tilbyde i forhold til den nye skolereform. Tilbuddene er rettet mod 7. – 9. kl. og der
er mange muligheder. Der blev opfordret til et internationalt samarbejde.
I forhold til sammenlægningen af de to matrikler begynder der at komme sværere
hverdag nu, hvor nyhedens interesse er forbi. Vanskeligheder med trivslen popper
op i flere klasser.



Skoleleder
Der skal nedsættes et legepladsudvalg, så legepladsen kan bygges op.
Ny IT implementering i skyen. Der skal bruges mange millioner på netværk så vi kan

gå det papirløse samfund i møde. I morgen meddeler Finn i en skrivelse til
forældrene, at man fra kommunal side har besluttet sig for, at alle elever selv
medbringer deres egen pc/tablet til brug i undervisningen også kaldet BYOD (Bring
Your Own Device). Skolen skal finde ud af, hvordan medbragt IT-udstyr skal
opmagasineres.
Orientering omkring elevsager.


Øvrige
En journalist henvendt sig til Svend Thordsen for at høre skolebestyrelsens holdning
til, at ressourcetildelingen tages op igen. Her udtaler vi os kun ad de officielle veje.

292.
Punkter til næste møde
- skolebestyrelsesvalg
- Høringssvar
- Reform.
293.
Ikke noget

Eventuelt

