Referat af skolebestyrelsesmødet mandag d. 11. 8. 2014.
På Vestermarkskolen, Faaborgvejen kl. 19.00 – 21.30.

1. Præsentationsrunde.

2. Velkommen til arbejdet. Indledning ved formanden.
Sven havde en Power Point præsentation, som ikke virkede på mødet, men den bliver
eftersendt.
Kort orientering om skolebestyrelsens beføjelser, hvor Folkeskoleloven er retningsgivende.
Ud fra denne formuleres Styrelsesvedtægterne kommunalt. Der er masse vejledninger og
cirkulærer. På www.retsinformation.dk kan man finde mange informationer.
Forældre og Skole er en forening for forældre til børn i folkeskolen. Det er også muligt at
følge med på www.folkeskolen.dk , samt at følge med i kommunalpolitisk arbejde på
Svendborg kommunes hjemmeside.
Der er et godt samspil mellem politikere, skolebestyrelser og skoleleder.
Skolebestyrelsens opgave er bl. a. at føre tilsyn, lave principper, godkende
timefordelingsplaner og budgetter. Forældrenes ansvar er lovbefæstet.
Skolebestyrelsen skal lytte og ytre sig.
Der skal være et sundt samarbejdsmiljø.
Dagsordenen foreslås offentliggjort på skolens hjemmeside flere dage før møderne, så der er
mulighed for respons, fra personale og forældre.

3. Velkommen til den nye bestyrelse ved skolens leder.
Det er vigtigt at man som forældrerepræsentant repræsentere forældrenes interesser - ikke
egne interesser. Skolebestyrelsen arbejder i møder i et fortroligt rum for lukkede døre. Der
kan være emner, som elever ikke kan være til stede ved.
I nogle tilfælde kan skolebestyrelsen arbejde i underudvalg, hvor udvalgsarbejdet bæres ind
i skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsesmøderne ligger anden mandag i måneden. Der arbejdes på principniveau,
hvor principperne lever op til skolens visioner og målsætninger.
Tidligere har kommunen tilbudt uddannelse til nye og gamle skolebestyrelsesmedlemmer.
Måske sker det igen.

Dialogmøderne med politikere og forvaltningen er gode.
Alle er velkomne til at komme med punkter til skolebestyrelsesmøderne.

4. Forretningsorden for skolebestyrelsens virke. Bilag med forslag vedlagt.
Bilag blev gennemgået. Svend retter forretningsordenen til så den kan vedtages næste gang.

5. Årshjulet med årligt tilbagevendende temaer. Eks. fra 2013/14 vedlagt som bilag.
Gennemgået og videreudvikles på næstemøde.
6. Inspiration fra medlemmerne i form af ”Indtil 5 væsentlige temaer”, som
skolebestyrelsen skal varetage i den nye valgperiode.
Punktet blev drøftet i grupper. Efter en kort præsentation af gruppearbejdet, overgår den
videre bearbejdelse til Finn og Svend.

7. Orientering og meddelelser fra elevrådet.
Udgår da der endnu ikke er valgt et elevråd. På næste møde vil der være repræsentanter fra
elevrådet.

8. Orientering fra skolen om opstart af det nye og meget anderledes skoleår.
Vi er kommet i gang sidste mandag. Det har været en fælles kommunalkommunal
eftermiddag. På skolen har der været egen forberedelse, teamforberedelse og kursus. Der er
en god stemning, hvor holdningen er ”Lad os komme i gang”.
Rummene til lærerarbejdspladserne er klar, men inventaret er knapt klar. Der er en
opgradering af IT. Lærerne har fuld tilstedeværelsestid. Mødetiderne er ved at blive
afpudset.
Ledelsen skal ud og være med i dagligdagen, hvor samarbejdet skal bygge på dialog og
tillid. Vi får en konsulent ud, der fortæller om synlige mål og læring.
Finn formidler, hvorfor der en firkantet udmelding om framelding til læringsværksted.

9. Forældrehenvendelse vedrørende vikarundervisning ved faglærerfravær.
Der er nogle gange ikke hensigtsmæssigt, det der foregår i vikartimer.
Der kunne evt. være en vikarmappe eller vikaren kan se i ugeplanen og undervise efter

denne. Den gode historie kunne fortælles her.
Finn svarer på forældrehenvendelsen.

10.

Valg af to delegerede (forældrerepræsentanter) til foreningen ”Skole og Forældre”s
landsmøde d. 14.-15. November fr. kl. 16.30 – lø. kl.16.00. Tilmelding senest d. 31.8.
a. Foreningen betaler ca. 40 % for højst 2 delegerede. Giver skolen tilskud til
deltageres restpris på 1.500 kr. per deltager. Ref: www.skole-foraeldre.dk

Skolen betaler restprisen. Svend deltager.

11. Hjemmesiden bør sikres opdatering hvad angår skolebestyrelsens virke.
Udskydes

12. Meddelelser fra
a. Formanden og forældrevalgte
Dejligt at lærerne er gået positivt ind for reformen på landsplan.
Ros til lærerne.

b. Skoleleder og medarbejdere
I øjeblikket har vi én langtidssyg lærer. En anden lærer har søgt og fået orlov.
Er kommet godt i gang. Det er fedt for lærerne at kunne holde weekend. Det er
meget godt at tage de udfordringer der kommer.
13. Punkter til næste møde
- Årshjul.
- lyserøde sedler (arbejdet fra punkt 6)
- Læringværksted
- Hjemmesiden, især i forhold til skolebestyrelsen.

14. Eventuelt.
Susanne Skovgaard Andersen deltager på næste skolebestyrelsesmøde i stedet for Mette.
Mette er på lejrskole med 9. årgang.
Der er kludder med busserne.

