Referat af skolebestyrelsesmødet mandag d. 6.10 2014.
Afbud: Morten Kodahl, Marianne Fessel, Catrine Mørkenborg.
37. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Godkendt med enkelte rettelser.
38. Punkter til eventuelt.
Sportspladsen.
39. Nyt fra Elevrådet.
Bl.a. Introduktion til elevrådet – Kommunens kursus
Der har været elevrådskursus i Byrådssalen i fredags. Der var en repræsentant fra Danske
skoleelever, som fortalte om skoler i USA, hvor eleverne kunne vælge de fag de ville.
Resten var diskussionsindlæg omkring diverse områder inden for skolereformen, herunder
inddragelsen af bevægelse i undervisning. Det er et godt initiativ fra kommunen.
Orientering om princip for elevsamarbejdet
Rettelse til repræsentanternes klassetrin - det er fra 4. - 9. klasse repræsentanter i
elevrådet.
40. Årshjulet.
Få ændringer i forhold til regnskab og budget.
Der mangler også nogle delelementer fra de input der er kommet fra tidligere møder.
Svend retter årshjulet til. Årshjulet er et punkt til næste møde
41. Pædagogisk læringscenter.
Som en del af skolereformen skal skolerne erstatte skolebiblioteket med et læringscenter.
”Læringscenteret skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret
skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt
inspirere og understøtte det undervisnende personales fokus på læreprocesser og
læringsresultater.” (Uddrag af bekendtgørelsen om folkeskolens pædagogiske

læringscenters formål ).

To lærere og Finn deltager i en uddannelse angående opbygning af et læringscenter. I
den forbindelse ønskes der input fra skolebestyrelsen, elevrådet, ledelsen og faseteamene.
Skolebestyrelsen blev bedt om at forholde sig til 4 sprørgsmål.
Vi delte os i grupper, der hver især komme med input til læringscenteret. Finn bringer
inputtene videre til uddannelsen.
42. Hjemmesiden mere konkret.
Aftalt ved sidste møde. ( pkt. 32, sidste ref.).

Hjemmesiden mangler liv og inspiration. Den skal være en appetitvækker, så man ud fra
hjemmesiden vælger Vestermarkskolen frem for andre skoler. Der må gerne være små
videoer lavet af eleverne.
Det er ønskeligt med en mere visuel oplevelse, når man kikker på hjemmesiden.
Hjemmesiden skal kikkes efter - er det relevant, det der er der, eller står der noget
forældet noget.
Vi har rigtig meget vi kan lægge på hjemmesiden, så vi kan starte med at bruge det vi
har.
Kirsten lægger gerne ting ud og fjerner gerne forældede indlæg, men skal have gøres
opmærksom på det.
43. Principper.
Skolens princip om udvikling af principper.
Enkelte vedtagne principper ligger ikke ude på hjemmesiden, Finn sender de manglende
principper til Kirsten, så de bliver lagt ud.
Der skal være adgang til principperne på hjemmesiden. Skolebestyrelsen orienterer sig i
disse.
Finn vedlægger katalog over principper, og vi ser på behovet fremover i lyset af
reformen.
Proces for udvikling af princip for forældreansvar og skolens opgave i den
forbindelse.
Formandens eller SB blog under hjemmesiden. - Forslag til drøftelse På næste møde skal skolebestyrelsen lave en definition af principper, samt udarbejde et
princip for principper.
Det foreslås at vi fortsætter, hvor vi slap i den tidligere skolebestyrelse og venter med at
revidere de ”gamle” principper til vi er igennem principrækken.
Det foreslås, at skolebestyrelsen opretter en Skolebestyrelsens blog. Det er et punkt til
næste møde.
44. Mad- og måltidspolitik.
Resultat af et udvalgsarbejde
Revideringen af Mad og måltidspolitikken er blevet mere tydelig og nemmere at følge. I
politikken beskrives, hvad tomme kalorier er.
Det er også præciseret, hvornår man kan dispensere. Her ønskes tilføjet, skolerejser og
turer ud af huset
Det er stadig samme formål.
Mad og måltidspolitikken drøftes på MED og kommer tilbage i skolebestyrelsen på næste
møde. Herefter melder Finn og skolebestyrelsen samlet præciseringen ud til forældre og
personale
Man kunne evt. lave en kort video, der svare på de hyppigste spørgsmål. Videoen kunne
vise, hvad man så må og hvad man ikke må.
45. Meddelelser.
Formand og forældrevalgte.

Næste dialogmøde er i november den 25/11, hvor der deltager to forældrevalgte +
skoleleder.
Den 22/10 18.30 er der borgermøde om inklusion. Det er endu uvist hvor mødet finder
sted.
På dialogmødet den 23/9 var der en repræsentant fra PPR, Jakob, der fortalte om
inklusionsopgaven. Der skal være lige ret i et stort fællesskab. PPR vil mere ud på skolen
for at få dialogen. Jakob fortale, hvordan inklusion forstås, og om at være fagligt og
socialt inkluderet. I alle fællesskaber foregår der en inklusion og eksklusion.
Svends besøg på skolen var en god oplevelse. Efterfølgende har Svend skrevet et brev til
lærerne – her vil Finn gerne varskos en anden gang.
Skoleleder og medarbejdere.
Medarbejderne har givet udtryk for de har været glade for Svends brev.
46. Eventuelt.
Der er huller på sportspladsen, som man risikere at falde i – udstyret er ikke
vedligeholdet. Skolebestyrelsen kunne sende en anmodning om sportspladsen bør
vedligeholdes. Finn tager det op i Haludvalget, så anmodningen kommer fra to sider.
47. Punkter til næste møde





Definition af principper.
Princip for principper
Skolebestyrelsens blog
Mad og måltidspolitikken
Revideret årshjul

