Referat af bestyrelsesmøde
På Faaborgvej d. 11. april 2016 Kl. 18.00 – 20.30
1. Indledning og valg af ordstyrer.
Mette Andersen
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt.
3. Nyt fra Elevrådet.
a. Deltagelse på skolerigsdagen d. 1. 4 om ”dannelse”.
Elevrådsformand orienterer om dagen.
Det var en god lærerig dag med meget kommunikation om dannelse.
b. Beretning i øvrigt derfra.
Svend orienterer.
Der var efterfølgende dialogmøder, hvilket resulterede i tre gode spørgsmål og råd. Dette
kommer til at ligge på Børn og Unges hjemmeside.
i. Plan for den videre proces i ”dannelsesdiskussionen” hos os.
Hvordan kommer Vestermarkskolen videre med dannelsesdiskussionen?
Skolens værdiregelsæt sendes ud til alle i SKB, hvorefter det kommer på som
punkt på skolebestyrelsesmøde efter sommerferien.
c. Bevægelse i undervisningen – elevsundhed -

(iht. årshjulet).

Elevrådsformanden mener ikke, at der er den store forskel på bevægelse i
undervisningen efter skolereformen jf. de 45 minutters bevægelse om dagen, der er krav
om.
Lærerne udtrykker, at det er en udfordring at få det ind i undervisningen i udskolingen.
Svendborgprojektet er integreret i bevægelsen i skoledagen.
Der må konkluderes, at bevægelse integreret i undervisningen vil ske over længere tid.
4. Forældreundervisningen d. 2. 6.
FN har skriftligt forespurgt forældrene om de har mulighed for, at underviser eleverne d. 2/6.
Der er kommet to tilbagemeldinger. Finn spørger forældrene igen. Punktet kommer på næste
SKB møde i maj.
5. Principper:
a. Revision af princip om ”eksterne aktiviteter”
Pind fire i andet afsnit slettes ”I særlige tilfælde kan skolelederen delegere ansvaret for en
mindre ekstern aktivitet til mindst to voksne fra skolens resursebank”

b. Skole-hjem samarbejde – og trafik på sociale medier venter til maj-mødet
6. Resursebank.
Carsten orienterer om bilaget.
Finn undersøger, hvad der er tilladt rent juridisk og administrativ. Finn undersøger desuden,
hvorvidt det nuværende it-systemet kan bære det.
Der er forslag til, at en lærer fra skolen indgår i det eksisterende udvalg.
Det skal være en simpel løsning (pixiudgave) til en start, hvilket Kirsten Midtiby evt. kan
hjælpe til med.
7. Timefordelingsplan til godkendelse
Godkendt.
8. Årsafslutningen

Tidspunkt,

Emne,

Mulige oplægsholdere.

i. Evt.: Vincent Hendricks om ”junkevidens” / Anders Carlsson om
”dannelse”.
Svend har tjekket op på Vincent Hendricks og Anders Carlsson, der begge er
gode bud på oplægsholdere.
Emnet kan være dannelse.
Tidspunktet kunne være mandag 5/6, tirsdag 6/6 eller onsdag 7/6
Finn eller Svend kontakte Anders Carlsson og forespørger om han kan en af de
datoer.
Det skal markedsføres bredt på flere platforme i forældrekredsen.
Christina og Dorte undersøger, hvilke muligheder der er for markedsføring og
invitation.
9. Overordnede udfordringer, er der behov for principper?
a. Skoledagens længde (to-lærer ordningen)

(princip om skoledagens længde)

Der er ikke behov for principper.
b. Lærernes tilstedeværelse, ”Flexordninger”?
i. (princip om arbejdets fordeling imellem lærerne).
Der er ikke behov for princip på arbejdets fordeling mellem lærerne.
Den nuværende Flexordning fungerer og læreren trives i den ordning.
10. Asylskolen – Status
Tidligst i uge 20 kommer der flere elever til Asylskolen, der forventes 50 elever mere.
Der skal afholdes skolebestyrelsesmøde på Asylskolen.
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11. Progressionsrapport
Finn orienterer om progressionsrapporten ud fra bilag.
Rapporten tages op på kommende skolebestyrelsesmøde.
12. Meddelelser
a. Formand og forældrevalgte
i. Fra SKB formandsmøde herunder datatilgængelighed fra ”Programmet”
og Forældre engagement - en udfordring.
Andre skoler har også udfordringer i, at forældre ikke møder op til
engagementer.
ii. Næste dialogmøde bl.a. om retningslinjer for hvad der sendes i høring.
Beslutning om ressourcetildelinger. Der er ingen permanent beslutninger på nuværende
tidspunkt. Men det er godkendt med en omfordeling af ressourcer.
Struktur på specialområdet. Indstillingen bliver ikke fulgt. Politikkerne vil tage en snak med
de enkelte skoler.
Nyt i høring: Placering af modtagerklasser, hvor Vestermarkskolen er en del af alle de tre
forslag, der foreligger.
Der kommer et oplæg til høringssvar. Finn og Svend formulerer oplægget til SKB, der
efterfølgende kommenterer det.
b. Skoleleder og medarbejdere.
i. Follow-up på enkeltsager
- Finn mødes med vejdirektoratet tirsdag d. 12. april.
- Skolen har været udsat for hærværk i udeområdet ved indskolingen.
- Høringssvar vedr. specialundervisning er den 26. april. Finn, Svend og en repræsentant fra MED.
- Vedr. modtagerklasserne. Der er fyldt op på de nuværende skoler, der
modtager nyankommende tosproget elever, hvorfor andre skoler i kommunen
er kommet i spil.
- Der afholdes forældremøde for kommende forældre d. 20. april – Morten
deltager og fortæller lidt om bestyrelsen.
13. Punkter til næste møde.
a. Trafik på og anvendelse af sociale medier - og skole-hjem samarbejdet
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