Referat af bestyrelsesmøde
På Faaborgvejen mandag d. 08. december Kl. 17.00 – 19.00
Fraværende: Marianne Fessel, Catrine Mørkenborg

61. Indledning og valg af ordstyrer
Morten Kodahl
62. Punkter til eventuelt
Ingen.
63. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
64. Nyt fra Elevrådet
Elevrådet har talt om frikvarteresaktiviteter, fordi frikvartererne er lange.
Vestermarkskolen skal have uddannet legepatruljer – der er tilmeldt en del. Der skal være
frikvarterstilbud, der både kræver fysiske aktiviteter og stille aktiviteter.
a. Princip for elevrådet præsenteres – et tema ved næste møde
Svend gennemgik bilaget. Der var ingen kommentarer.
Princip for elevrådet lægges ud til vedtagelse til næste gang.
65. Princip om udarbejdelse af principper – vedtages
Princip gennemgået og vedtaget. Skal lægges på hjemmesiden.
66. Ordensregler: Præsentation og evt. nedsættelse af arbejdsgruppe
Arbejdsgangen for udarbejdelse af ordensregler er at:
Drøftelser i faseteams - både det formelle og uformelle formuleres.
De formulerede ordensregler bringes fra faseteam til ledelse,
Ledelsen formulerer ordensregler ud fra input fra faseteams, og det vi i forvejen har.
Finn kontakter de tre faseteams.
Husk konsekvensen, hvis ordensreglerne ikke følges. Dette er iht. ministeriel bekendtgørelse.

Til mødet i februar har Finn et forslag til ordensregler klar til skolebestyrelsen.
67. Mad- og måltidsprincippet – igen – Endelig formulering og vedtagelse

-

Mad- og måltidspolitikken vedtages
a. Evt. følgebrev til ”Nyheder” på -intra. Forslag fra u.t. vedhæftet
Den nye Mad- og måltidspolitik ”bekendtgøres” ved, at Finn skriver ud sammen med
Svends lille historie (bilaget til dette møde).
68. Vikardækningen til eftersyn på baggrund af forældrehenvendelse
a. Udkast til princip
Der har været en del fravær i den seneste tid, som har betydet, at der har været en del
vikarer på skolen.
Skolen forsøger at dække timerne med læreruddannede. Vi aflyser ikke timer. Vi bruger
så vidt muligt ikke faste lærere som vikarer i lærernes forberedelsestid.
Princippet blev drøftet og skal tages op igen.
Vi må ikke give eleverne fri ifølge den nye folkeskolelov, m.m. timerne læses på et andet
tidspunkt. Ved faglærer, som er nævnt i princippet, så gælder det også svømning.
Skolebestyrelsen laver princip for at støtte op omkring skolen.
Får nogen fra skolebestyrelsen henvendelser fra forældre vedr. vikarsituationen på
Vestermarkskolen, skal de sende personen/personerne videre til Finn.
Tages op igen i januar som et lille punkt.
69. Hjemmesiden – ønsker til den kommende opdatering udover et debatforum
Besluttede principper skal hurtigt ud på hjemmesiden. Aktuelt Mad- og måltidspolitikken og
Princip for udarbejdelsen af principper.
Debatside
Medlemmer skal være opdateret.
Godkendte referater og dagsordener skal ud på hjemmesiden.
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Lægges ind til næste gang – hvad siges det.
70. En lille, kort pause

71. Forældresamarbejdet.

Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe

a. Hvad siger ”Skole og forældre” fra landsmødet - v/ Marianne
Svend refererede fra en sammenskrivning fra landsmødet.
b. Revision af forældremødet ved skoleårets start - v/ Trine Schade
Hvordan får man åbnet op for samarbejdet mellem lærere og forældre? I øjeblikket er
tilslutningen er ikke så høj til forældremøderne. Det er ikke alle børn der er
repræsenteret til forældremøder.
Kunne det være en mulighed at lade kontaktforældrene være med til at planlægge
eksempelvis ét punkt til forældremøderne? Dagsordenen sendes ud en uge før. Der er et
ønske om forældremøder, hvor tiden er mere ligeligt fordelt mellem lærer og forældre.
Hvad skal indholdet være på forældremødet?
Loven lægger op til forældreansvar. Forældrene skal opfordres til at omtale skolen i
ordentlige vendinger. Man skal henvende sig til læreren, hvis man er utilfreds.
Skolebestyrelsen har en opgave i at give forældrene viden omkring, hvad
forældreopgaven er i den danske folkeskole.
Skolebestyrelsen skal lave princip om forældrenes ansvar.

c. Evt.- debat på –intra for alle skolens interessenter v / Marianne og Finn
Udsat.
72. Indhold og struktur for forældremødet før sommerferien - med SB’s årsberetning
Der er tilslutning til at lave en mundtlig årsberetning evt. koblet op på et arrangement, som
skolebestyrelsen er ansvarlig for.
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Meddelelser
a. Formand og forældrevalgte
Der er demokratifestival, som løber over to måneder med afslutning den 5. juni.
Arrangørerne er de frie skoler - de fire skoler i Ollerup. Skolebestyrelsen vil gerne stå for
deltagelsen i festivalen og vil gerne have elever med. Hvad siger vi til det?
i. Dialogmødet mandag d. 15.dec. om inklusionsincitamenter
og specialundervisningens struktur.
Trine og Svend deltager.
b. Skoleleder og medarbejdere
i. Fra det sidste dialogmøde.
Ikke noget refereret
73. Eventuelt
Ikke noget
74. Punkter til næste møde
- Princip for elevrådet.
- Forældresamarbejdet – se i øvrigt punkt 71.
- Hjemmeside med ændringer fra punkt.
- Lille punkt vikar større på februar.
Ref. Kirsten Midtiby Jensen
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